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SARI 

Saputri,Yuliani Diah. 2013. “Pengaruh Cash Flow, Company Growth, 

Profitability, dan Investment Opportunity Set (IOS)terhadap Konservatisme 

Akuntansi”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I:  Drs. Kusmuriyanto, M.Si., II: Henny Murtini, SE., 

M.Si. 

 

Kata Kunci: Konservatisme Akuntansi, Cash Flow, Company Growth, 

Profitability, Investment Opportunity Set. 

 

 Fenomena risiko bisnis yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. dan 

perusahaan lainnya disebabkan adanya konflik kepentingan seperti yang 

dijelaskan dalam teori agensi (agency theory). Konflik tersebut dapat dikurangi 

dengan adanya penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Teori agensi didukung 

oleh teori sinyal yanng menjelaskan bahwa penerapan konservatisme akuntansi 

merupakan sinyal yang diberikan perusahaan untuk menghindari perilaku 

oportunistik manajer. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh cash flow, 

company growth, profitability, dan investment opportunity set (IOS) terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 2009-2010 yang melaporkan laporan keuangan yang lengkap dan 

dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory. Teknik pemilihan 

sampel dengan purposive sampling. Sampel yang sesuai dengan kriteria sebanyak 

53 perusahaan. Metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. 

Pengujian hipotesis menggunakan program SPSS 16 for windows. 

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa cash flow, company 

growth, profitability, dan investment opportunity set (IOS) berpengaruh signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi. Pengujian parsial menunjukkan cash flow dan 

company growth tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Profitabilitydan investment opportunity set berpengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu profitabilitydan investment opportunity 

set (IOS) terbukti mampu meningkatkan nilai market to book ratio sebagai proksi 

dari konservatisme akuntansi. Saran bagi perusahaan, untuk lebih meningkatkan 

integritas perusahaan dalam penerapan konservatisme akuntansi, sehingga konflik 

kepentingan dalam perusahaan dapat diminimalisir. 
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ABSTRACT 
 

 

Saputri,Yuliani Diah. 2013. “ The Influence of Cash Flow, Company Growth, 

Profitability, and Investment Opportunity Set (IOS) on Accounting 

Conservatism”. Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. 

Semarang State University. Advisor I: Drs. Kusmuriyanto, M.Si.,    II: Henny 

Murtini, SE., M.Si. 

 

Keywords: Accounting Conservatism, Cash Flow, Company Growth, 

Profitability, Investment Opportunity Set. 

 

Corporate bussiness risk phenomenon which occurs in PT Kimia Farma 

Tbk. and other company caused by the conflict of interestas it is explained in the 

agency theory. Such conflict can be reduced byaccounting conservatism 

implication. Agency theory is supported by signalling theory which explains that 

implication of conservatism accounting is signal given by the company to 

dissapear action of manager opportunistic. The research objective is to know the 

effect of the cash flow, company growth, profitability, and investment opportunity 

set (IOS) in the conservatism accounting. 

The population of this research are companies listed on the Indonesian 

Stock Exchange 2009-2010 reported financial statements are complete and 

published on the Indonesian Capital Market Directory. The sampling technique 

used in this research is purposive sampling. There are 53 companies qualified as 

sample. The method of data analysis is multiple regression analysis. The 

hypothesis testing used SPSS 16 for windows. 

The result of simultan testing shows that cash flow, company growth, 

profitability, and investment opportunity set (IOS) significantly influence 

accounting conservatsm. Partial testing shows cash flow and company growth 

does not effect on accounting conservatism. Profitability and investment 

opportunity set have a positive effect on accounting conservatism. 

 The conclusion of this research is profitability and investment opportunity 

set (IOS) are proved to be able to increase the value of market to book ratio as a 

proxy of accounting conservatism. Advice for companies, to further improve the 

integrity of the company in the application of accounting conservatism, so that 

conflicts of interest in the company can be minimized. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang disajikan dalam bentuk kuantitatif.Dimana informasi-informasi yang 

disajikan didalam laporan keuangan merupakan sumber utama informasi 

keuangan. Laporan keuangan disampaikan oleh manajemen kepada pihak-pihak 

didalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan laporan 

lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

Disamping itu agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif 

pokok yaitu: relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Agar 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak 

menimbulkan salah interprestasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai 

dengan pengungkapan yang memadai. Konsekuensinya, pengungkapan kebijakan 

akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. 

Pengungkapan tersebut dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami dan 

dikomparasikan secara lebih baik. 

Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan, 

meskipun laporan tersebut disusun atas dasar kebijakan akuntansi yang berbeda-

beda antar perusahaan. Para Investor menggunakan laporan keuangan dalam
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mengambil keputusan ekonomi berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan 

keuangan tersebut. Walaupun informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan 

melalui proses akuntansi diyakini dapat memberikan manfaat yang sangat 

signifikan bagi pengambilan keputusan investasi, tetapi tidak menjadikan 

akuntansi sebagai sumber informasi yang handal bagi Investor. 

Di Indonesia kasus-kasus manipulasi skandal laporan keuangan banyak 

ditemukan di berbagai perusahaan, contohnya perusahaan manufaktur seperti PT 

Kimia Farma, dimana melibatkan pelaporan keuangan yang berawal dari 

terdeteksi adanya manipulasi seperti manajemen laba (Boediono, 2005). Kasus PT 

Kimia Farma merupakan salah satu bentuk manipulasi dengan penyajian laporan 

keuangan yang overstated yang terjadi di Indonesia. Kasus mark-up laporan 

keuangan PT Kimia Farma yang melebihsajikan laba bersih yang seharusnya Rp. 

99,594 miliar dicatat senilai Rp. 132 miliar (Davidparsaoran, 2013). Kasus 

tersebut disebabkan karena kurangnya penerapan prinsip konservatisme akuntansi. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa terjadinya skandal keuangan 

merupakan kegagalan integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi para pengguna laporan. Laba sebagai bagian dari laporan keuangan 

tidak menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomi perusahaan. 

Sehingga laba yang diharapkan dapat memberikan informasi yang mendukung 

pengambilan keputusan menjadi diragukan kualitasnya (Boediono, 2005). Ukuran 

integritas laporan keuangan secara intuitif dapat diukur dengan konservatisme 

serta keberadaan laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba. 
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Menurut Bahaudin dan Provita (2011), bagi pihak manajemen prinsip 

akuntansi yang berlaku umum (Generally Accepted Accounting Principles) 

memberikan fleksibilitas dalam menentukan metode maupun estimasi akuntansi 

yang dapat digunakan. Fleksibilitas tersebut akan memberikan dampak pada 

perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan 

perusahaan. Dalam kondisi keragu-raguan, seorang manajer harus menerapkan 

prinsip akuntansi yang bersifat konservatif. Beberapa peneliti menyebutkan 

bahwa telah terjadi peningkatan konservatisme standar akuntansi secara global. 

Konservatisme merupakan suatu proses akuntansi untuk menghasilkan 

angka-angka dalam laporan keuangan. Konservatisme akuntansi merupakan 

prinsip kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada 

perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko dalam 

lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Konservatisme merupakan 

prinsip yang penting dalam laporan keuangan yang dimaksudkan agar pengakuan 

dan pengukuran aktiva serta laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh 

karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi ketidakpastian (Widya, 2005). 

Konservatisme dapat dijelaskan dari perspektif teori keagenan dan teori 

sinyal. Menurut teori keagenan, manajer (agents) memiliki kesempatan untuk 

memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan 

pemegang saham, debtholders, dan pihak pengontrakan lainnya (principals). 

Teori tersebut menjelaskan perusahaan merupakan nexus of contract yakni tempat 

bertemunya kontrak antar berbagai pihak yang berpotensi menimbulkan konflik 

kepentingan (Juanda, 2007). Konflik kepentingan terjadi karena adanya 
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persebaran kepemilikian dan pengendalian di mana manajer dan pemegang saham 

adalah orang yang berbeda. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham 

berkepentingan dalam tingkat pengembalian investasinya. Pemegang saham 

memberikan tugas dan wewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber 

daya perusahaan. Manajemen memiliki informasi yang lebih banyak tentang 

kondisi keuangan perusahaan jika dibandingkan dengan pemegang saham. 

Berdasarkan teori sinyal,untuk mengurangi timbulnya konflik 

keagenanmanajemen memberikan sinyal kepada investor dengan menerbitkan 

laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran kepada investor 

tentang kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya ekonomi perusahaan. 

Watts (2003) menyatakan bahwa konservatisme laporan keuangan telah 

dihipotesiskan untuk memfasilitasi kontrak yang efisien antara pemegang saham 

dan manajer dalam masalah keagenan. Konservatisme menjadi topik yang cukup 

kontroversial dan mengundang banyak perdebatan. Konservatisme adalah metode 

akuntansi yang lebih cepat dalam mengakui rugi atau berita buruk daripada 

mengakui berita baik. Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang 

penerapannya akan menyebabkan angka laba dan aset menjadi lebih rendah dan 

biaya serta utang menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Penerapan akuntansi 

yang konservatif akan menjadikan perusahaan untuk lebih mengantisipasi tidak 

adanya laba dan lebih cepat mengakui terjadinya kerugian. 

Sampai saat ini, prinsip konservatisme masih dianggap sebagai prinsip 

yang kontroversial. Terdapat banyak kritikan yang muncul, namun ada pula yang 

mendukung penerapan prinsip konservatisme. Indrayati (2010) menyatakan 
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bahwa kritikan terhadap penerapan prinsip konservatisme antara lain 

konservatisme dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi laporan 

keuangan. Apabila metode yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan prinsip akuntansi yang sangat konservatif, maka hasilnya cenderung 

bias dan tidak mencerminkan kenyataan. Seiring dengan konvergensi 

IFRS(International Financial Reports Standard), konsep konservatisme 

ditinggalkan dan diganti dengan prudence yang tidak seekstrim konservatisme 

(Deviyanti, 2012). Hal ini karena di dalam prudence  pendapatan juga dapat 

diakui sesegera mungkin ketika syarat pengakuan pendapatan sudah terpenuhi. 

Namundalampenerapanaturan IFRS tertentu, 

prinsipakuntansikonservatifmasihdipertahankanpadaberbagai area 

meskipundalamstandarpelaporankeuanganinternasional (IFRS) 

menyiratkanbahwaprinsipkonservatismetidaklagiditerapkan (Hellman, 2007). 

Penggantian tersebut dapat dilihat pada IAS 18 tentang akuntansi pendapatan. 

Pendapatan dapat diakui saat risiko yang melekat pada barang/jasa (yang 

diperjualbelikan) berpindah ke pembeli atau pengguna jasa. Tetapi dalam IAS 18 

ini masih mengandung arti yang bias, dimana seolah-olah tidak mengijinkan 

adanya pengakuan pendapatan secara kredit (JAK, 2012) .Penerapan 

konservatisme perlu dipertimbangkan karena adanya fleksibilitas manajemen 

dalam menyajikan laporan keuangan dan mengingat beberapa kasus yang 

menyajikan laporan keuangan yang cenderung overstated  justru menyesatkan 

pengguna laporan keuangan (Ardina, 2012). 
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Terdapat perbedaan antara konservatisme (conservatism) dengan 

prudence. Dalam konsep conservatism, laba dan pendapatan akan diakui jika 

benar-benar telah terealisasi, tetapi jika rugi akan segera diakui. Sementara 

itu,dalam konsep prudence ketika terjadi laba dan pendapatan atau menurunnya 

kewajiban dan beban, walaupun belum terealisasi tetapi akan diakui jika memang 

kriteria dalam pengakuan tersebut sudah terpenuhi. Apabilakriteria pengakuan 

pendapatan belum terpenuhi maka pendapatan belum dapat diakui.Kriteria 

pengakuan tersebut adalah dipenuhinya definisi elemen laporan keuangan yaitu 

dapatdimengerti, relevan, dapatdiandalkan,netral, dapat diuji kebenarannya, dapat 

diperbandingkan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. 

 Di Indonesia aturan tersebut belum dapat diimplementasikan secara 

menyeluruh, hal tersebut dapat dilihat dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan, dimana masih terdapat beberapa metode akuntansi yang 

memungkinkan perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme. Misalnya, 

PSAK No. 14 tentang Persediaan dimana persediaan yang disajikan dineraca 

berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih, PSAK 

No. 16 mengenai aset tetap dan pilihan dalam menghitung biaya penyusutannya, 

PSAK No. 19 mengenai aset tidak berwujud dan pilihan dalam menghitung 

amortisasinya, PSAK no. 20 mengenai biaya riset dan pengembangan, dan PSAK 

No. 48 tentang penurunan nilai aset dimana penurunan nilai aset merupakan rugi 

yang harus segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Pilihan metode 

akuntansi yang terdapat dalam SAK akan berpengaruh terhadap angka yang 

disajikan dalam laporan keuangan, sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak 
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langsung prinsip konservatisme ini mempengaruhi hasil dari laporan keuangan 

tersebut (Sari dan Adhariani, 2009).  

Di sisi lain, konservatisme akuntansi bermanfaat untuk menghindari 

perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang 

menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak (Watts, 2003). Lafond dan 

Watts (2007) juga menjelaskan bahwa laporan keuangan yang konservatif dapat 

mencegah adanya information asymmetry dengan cara membatasi manajemen 

dalam melakukan manipulasi laporan keuangan. Menurutnya, laporan keuangan 

yang konservatif dapat mengurangi biaya keagenan. 

Konsep konservatisme merupakan suatu konsep yang masih menjadi pro 

dan kontra sehingga perlu dilakukan telaah lebih lanjut mengenai konsep tersebut. 

Walaupun konsep konservatisme telah digantikan oleh prudence namun 

konservatisme perlu dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan pada intinya prudence  

merupakan konsep kehati-hatian yang di dalamnya masih terdapat unsur 

konservatisme. 

Para kreditor mendesak agar laporan keuangan disusun berdasarkan pada 

prisip konservatisme akuntansi. Tujuan utama para kreditor adalah untuk 

menetralisir optimisme para usahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan 

hasil usahanya. Setiap metode akuntansi yang dipilih oleh perusahaan memiliki 

tingkat konservatisme yang berbeda-beda. Pilihan metode tersebut akan 

berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga 

akan berpengaruh pada hasil dari laporan keuangan tersebut. Selain itu 

konservatisme akuntansi juga akan menghasilkan laba yang berfluktuatif, 
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sehingga akan mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran kas 

perusahaan pada periode berikutnya yang tercermin dalam laporan arus kas 

perusahaan. 

Menurut Susilowati (2004) laporan arus kas dapat digunakan untuk 

menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas, memisahkan investasi 

untuk capital maintenance dan investasi untuk growth. Sedangkan PSAK No.2 

(IAI, 2010) menjelaskan bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru 

tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

Laporan arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kinerja perusahaan 

serta kualitas labanya. Semakin tinggi operating cash flow mengindikasikan 

kinerja perusahaan yang lebih baik dan diprediksi akan menghasilkan laba yang 

lebih baik pada periode selanjutnya, sehingga akan menarik para investor untuk 

berinvestasi yang mengakibatkan perusahaan akan lebih konservatif ketika 

operating cash flow yang dihasilkan tinggi (Martani dan Dini, 2010). Semakin 

persisten dan lancar arus kas keluar untuk investasi dan arus kas masuk dari 

pendapatan investasi, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan 

growth. Sebaliknya bila arus kas perusahaan terlalu besar keluar atau masuknya, 

menunjukkan bahwa perusahaan ada pada kondisi overinvestment atau 

underinvestment. Dari sini nampak bahwa laporan arus kas dengan mudah dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu para 
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pemegang saham menekankan perusahaan untuk menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi. 

Pertumbuhan perusahaan (Company Growth) merupakan suatu harapan 

yang diinginkan oleh semua pihak internal perusahaan yaitu manajemen maupun 

pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Pertumbuhan diharapkan 

dapat memberikan aspek yang positif bagi perusahaan. Ukuran pertumbuhan 

dalam perusahaan tergantung dari aktivitas perusahaan itu sendiri. Dalam 

manajemen keuangan, pertumbuhan perusahaan pada umumnya menunjukkan 

peningkatan ukuran skala perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan pertumbuhan penjualan, 

pertumbuhan laba, pertumbuhan nilai buku ekuitas, dan pertumbuhan asset. 

Dalam penelitian ini pertumbuhan perusahaan diukur dengan pertumbuhan 

Penjualan(Sales Growth). Pertumbuhan penjualan akan mempengaruhi 

konservatisme melalui ukuran akrual dan nilai pasar (Ahmed dan Duellman, 

2007).Pertumbuhan penjualan yang tinggi seringkali meningkatkan ekspektasi 

pasar terhadap arus kas di masa depan sehingga akan mempengaruhi 

konsevatisme pasar. Pertumbuhan perusahaan di masa mendatang menandakan 

bahwa perusahaan telah mencapai tingkat keuntungan yang tinggi. Sehingga 

semakin tinggi pertumbuhan penjualan mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut semakin konservatif. 

Menurut Indrawati dan Suhendro (2006), Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio profitabilitas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen perusahaan secara keseluruhan 
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yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan (Meythi, 

2007). Rasio profitabilitas merupakan alat yang paling valid untuk mengukur hasil 

pelaksanaan operasi perusahaan. Hal ini disebabkan karena rasio profitabilitas 

merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan 

tingkat resiko.Profitabilitas perusahaan digunakan sebagai variabel independen 

karena perusahaan yang memperoleh keuntungan lebih cenderung untuk 

menerapkan prinsip akuntansi konservatif (Wardhani, 2008). Hal ini disebabkan 

perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif akan mengakui biaya lebih 

cepat sehingga membuat laba saat ini menjadi rendah (Paek,et al., 2007). 

Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan berdampak pada 

meningkatnya daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang memperoleh tingkat 

keuntungan yang tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru serta 

memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan 

induknya. Tingkat keuntungan yang tinggi menandakan pertumbuhan perusahaan 

pada masa mendatang. Lestari (2004) menyatakan bahwa profitabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan 

dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan memiliki kesempatan bersaing lebih 

baik dengan jenis perusahaan yang sama. Profitabilitas yang tinggi memberikan 

sinyal mengenai pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Profitabilitas 

yang tinggi akan membuat perusahaan memiliki laba ditahan yang banyakyang 

mengindikasikan adanya penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Sebagian 

dari profitabilitas tersebut akan ditanamkan lagi dalam bentuk investasi untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan menerapkan 
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prinsip kehati-hatian dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan akan merasa 

yakin dengan laba sesungguhnya yang dimiliki oleh perusahaan. 

Profitabilitas yang tinggi maka dana yang tersedia dalam perusahaan juga 

melimpah sehingga perusahaan akan dapat meningkatkan investasinya di masa 

yang akan datang. Menurut Lafond dan Roychowdhury(2007) memberikan 

gambaran tentang hubungan antara investment opportunity set (IOS) dan 

konservatisme akuntansi. Akuntansi secara tradisional tidak merespon perubahan 

nilai pertumbuhan dan aktiva tak berwujud perusahaan. Akuisisi dan perubahan 

nilai akibat penurunan nilai dari aktiva biasanya tidak dicatat kecuali secara 

eksternal diperoleh dan dapat diverifikasi (seperti goodwill manajer dan akuisisi). 

Konsekuensinya apabila terjadi penurunan nilai asset yang tidak dicatat, maka 

perusahaan tidak dapat mengakuinya. Hal ini mengarahkan perusahaan pada 

tingkat konservatisme yang rendah terutama ketika nilai perusahaan dipengaruhi 

oleh nilai pertumbuhan dan nilai aktiva tidak berwujud perusahaan. 

Lafond dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa konservatisme 

berperan dalam upaya mengurangi konflik yang terjadi antara pemegang saham 

dan manajer yang secara potensial terjadi karena adanyainvestment opportunity set 

(IOS). Investment opportunity set (IOS) mempengaruhi nilai perusahaan karena 

berkaitan dengan tingkat pertumbuhan perusahaaan. Kebijakan investasi yang 

tepat akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan yang berarti ada potensi 

untuk peningkatan kesejahteraan pemegang saham. Semakin besar investment 

opportunity set maka akan semakin besar market to book ratio sebagai proksi 

konservatisme akuntansi. Sebaliknya semakin kecil investment opportunity set 
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maka akan semakin kecil pula market to book ratio sebagai proksi konservatisme 

akuntansi. Hal ini terjadi karena pasar bereaksi positif terhadap pertumbuhan 

perusahaan, sehingga harga saham meningkat. Harga saham ini akan 

meningkatkan nilai IOS yang berarti akan semakin besar pula nilai market to book 

ratio  perusahaan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Faradillah (2010) yang menguji pengaruh kepemilikan manajerial dan Investment 

Opportunity Set (IOS) terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian Faradillah 

menggunakan pendekatan market to book ratio. Dalam penelitian Faradillah 

variabel kepemilikan manajerial diukur dengan peresentase kepemilikan saham 

oleh direksi dan dewan komisaris.PenelitianFaradillah menggunakan sampel 

dengan periode penelitian 2006-2008. 

Penelitian ini menambahkan variabel selainInvestment Opportunity Set 

(IOS) yang diduga akan berpengaruh terhadap konservatisme, yaitucash flow, 

company growth  dan profitability. Variabel cash flow dapat diukur dengan 

aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dalam penelitian ini 

cash flow diukur dengan aktivitas operasi yang dapat dilihat dari arus kas bersih 

operasional perusahaan seperti pada penelitian Martani dan Dini (2010). Company 

growth dapat diukur dengan menggunakan pertumbuhan penjualan, pertumbuhan 

laba, dan pertumbuhan nilai buku ekuitas (Rokhayati, 2005). Dalam penelitian ini 

company growth diukur dengan pertumbuhan penjualan(sales growth). 

Profitability perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan ROE (Return On 

Equity). IOS diukur dengan membandingkan selisih nilai buku aktiva tetap 
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dengan total aset. Sampel perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan laporan keuangan yang 

lengkap dan dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

tahun 2009-2010. 

Atas dasar uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan 

judul "PENGARUH CASH FLOW, COMPANY GROWTH, PROFITABILITY, 

DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET(IOS) TERHADAP 

KONSERVATISME AKUNTANSI " 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Cash Flow berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi? 

2. Apakah Company Growth berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi? 

3. Apakah Profitability berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi? 

4. Apakah Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruhpositif terhadap 

konservatisme akuntansi? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan 

menganalisis terhadap hal-hal berikut : 

1. Pengaruh positifcash flow terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Pengaruh positifcompany growth terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Pengaruh positifprofitabilityterhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

4. Pengaruh positifinvestment opportunity set (IOS)terhadap konservatisme 

akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang didapat selama perkuliahan dan 

merupakan media latihan dalam memecahkan masalah secara ilmiah. Dari segi 

ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam 

pengembangan penelitian dimasa yang akan datang, serta dapat menjadi referensi 

khususnya di bidang akuntansi. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi pihak 

yang berkepentingan dalam perusahaan bahwa penerapan prinsip konservatisme 

akuntansi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mengurangi 

konflik keagenan. Selain itu diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

berbagai faktor yang mempengaruhi penerapanprinsip konservatisme akuntansi 

dalam laporan keuangan. 

2. Bagi Investor 

Memberikan gambaran kepada investor bahwa penerapan prinsip 

konservatisme akuntansi bermanfaat untuk mengurangi perilaku oportunistik 

manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan 

sebagai media kontrak. Konservatisme juga dapat menjadi mekanisme untuk 

mencegah perilaku manajer yang mentransfer kekayaan perusahaan untuk 

kepentingan personal. Mengakui pengaruh relatif dari insentif manajerial yang 

berbeda untuk pelaporan konservatif akan berguna bagi partisipan pasar modal 

dalam membuat keputusan investasi yang tepat berdasarkan rasio-rasio keuangan 

perusahaan. 

3. Bagi Kreditor 

Memberikan gambaran kepada kreditor bahwa penerapan konservatisme 

akuntansi bermanfaat untuk menetralisir optimisme para usahawan yang terlalu 

berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Selain itu konservatisme akuntansi 

mengarahkan untuk menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi serta 
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memastikan semua kerugian telah masuk dalam laporan keuangan sehingga dapat 

mencegah manajemen membesar-besarkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. 

4. Bagi Regulator 

Penyusun standar dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan 

dalam menetapkan standar dan aturan yang diusulkan untuk membatasi atau 

menghilangkan pilihan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa pada praktek di 

lapangan, pemilik perusahaan memberikan amanat pengelolaan perusahaan 

kepada manajemen. Penunjukkan ini dilakukan dengan tujuan agar manajemen 

dapat mengelola perusahaan hingga memberikan keuntungan yang maksimal 

kepada pihak prinsipal (pemilik perusahaan) dengan pencapaian kinerja yang 

maksimal dari manajemen.Asimetri informasi akan terjadi apabila ada dua belah 

pihak yang memiliki informasi berbeda karena salah satu pihak memiliki 

informasi yang lebih jelas dan terperinci dibandingkan pihak yang lainnya 

(Haniati dan Fitriany, 2010). Sehingga, asimetri informasi bisa dijelaskan sebagai 

situasi yang terbentuk karena prinsipal (pemegang saham) tidak memiliki 

informasi yang cukup mengenai kinerja agen (manajer) sehingga pemegang 

saham mengalami keadaan tidak dapat menentukan kontribusi usaha-usaha 

manajer yang sesungguhnya terhadap hasil-hasil perusahaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham. 

Konservatisme dapat dijelaskan dari perspektif teori keagenan. Menurut 

teori keagenan, manajer (agents) memiliki tindakan kesempatan untuk 

memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan 

pemegang saham, debtholders, dan pihak pengontrakan lainnya (principals). 

Teori tersebut menjelaskan perusahaan merupakan nexus of contract yakni tempat 
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bertemunya kontrak antar berbagai pihak yang berpotensi menimbulkan konflik 

kepentingan (Juanda, 2007). 

Pandangan teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak agen 

dan prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat 

mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Pihak manajemen yang mempunyai 

kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan 

tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan prinsipal. Dalam kondisi seperti ini 

diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan 

kepentingan antara kedua belah pihak dengan mengaplikasikan prinsip 

konservatisme akuntansi. 

Menurut Lafond dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa 

konservatisme dalam pelaporan keuangan ini merupakan salah satu mekanisme 

dalam mengatasi permasalahan agensi ketika timbul pemisahan antara 

kepemilikan dan pengendalian. Mereka menghipotesiskan bahwa dengan semakin 

kecilnya kepemilikan manajerial maka permasalahan agensi yang muncul akan 

semakin besar sehingga permintaan atas laporan yang bersifat konservatif akan 

semakin meningkat. Konsisten dengan hipotesa tersebut, mereka menemukan 

adanya hubungan yang negatif antara kepemilikan manajerial dengan 

konservatisme yang diukur dengan menggunakan ukuran asymmetric timeliness 

dari pengakuan laba dan rugi. 

Lasdi (2009) menyatakan bahwa dalam rangka mengurangi biaya 

keagenan, manajer mempunyai insentif yang bersifat ex ante terhadap kontrak 

untuk perilaku oportunistik ekspektasiannya yang dibatasi dan diawasi. 
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Pemakaian angka-angka akuntansi merupakan satu cara mengawasi dan 

membatasi perilaku manajerial. Sehingga dengan adanya laporan keuangan yang 

konservatif, maka upaya manajer untuk melakukan transfer kekayaan menjadi 

sulit. Dengan demikian, konservatisme akuntansi akan menciptakan kontrak yang 

efisien untuk pihak yang berkepentingan khususnya pihak investor dan kreditor 

sebagai pengguna utama laporan keuangan. 

Berdasarkan perspektif kontrak kompensasi, konservatisme dianggap 

sebagai suatu mekanisme penerapan corporate governance yang efisien untuk 

mengurangi biaya keagenan melalui penyediaan sinyal kerugian yang tepat waktu. 

Lu (2012) menyatakan debtholders dan shareholders dapat menggunakan 

konservatisme akuntansi untuk melindungi keuntungan mereka. Oleh karena itu, 

membuat perjanjian dengan kontrak merupakan salah satu penjelasan dari 

konservatisme dalam pelaporan keuangan. Konservatisme akuntansi mengarahkan 

untuk menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi serta memastikan 

semua kerugian telah masuk dalam laporan keuangan sehingga dapat mencegah 

manajemen membesar-besarkan jumlah aset. 

 

2.2. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer 

untuk mengurangi asimetri informasi.Manajer memberikan informasi melalui 

laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan konservatisme akuntansi 

yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah 

perusahaan melakukantindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna 
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laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yangtidak overstate. Dalam 

praktiknya, manajemen menerapkan kebijakan akuntansi konservatif dengan 

menghitungdepresiasi yang tinggi yang akan menghasilkan laba rendah yang 

relatif permanen yang berarti tidak mempunyai efeksementara pada penurunan 

laba yang akan berbalik pada masa yang akan datang. Understatement laba dan 

aktiva bersihyang relatif permanen yang ditunjukkan melalui laporan keuangan 

merupakan suatu sinyal positif dari manajemenkepada investor bahwa manajemen 

telah menerapkan akuntansi konservatif untuk menghasilkan laba yang 

berkualitas.Investor diharapkan dapat menerima sinyal ini dan menilai perusahaan 

dengan lebih tinggi. 

Dalam topik konservatisme akuntansi, teori signaling menjelaskan bahwa 

jikakondisi keuangan dan prospek perusahaan baik, manajer memberi sinyal 

dengan menyelenggarakan akuntansi liberalyang tercermin dalam akrual 

diskresioner positif untuk menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dan 

labaperioda kini serta yang akan datang lebih baik daripada yang diimplikasikan 

oleh laba non-diskresioner perioda kini (Hendrianto, 2012).Jika perusahaan dalam 

kesulitan keuangan dan mempunyai prospek buruk, manajer memberi sinyal 

denganmenyelenggarakan akuntansi konservatif yang tercermin dalam akrual 

diskresioner negatif untuk menunjukkan bahwakondisi keuangan perusahaan dan 

laba perioda kini serta yang akan datang lebih buruk daripada laba non-

diskresionerperioda kini. Dengan demikian, tingkat kesulitan keuangan 

perusahaan yang semakin tinggi akan mendorong manajeruntuk menaikkan 

tingkat konservatisme akuntansi, dan sebaliknya. 
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2.3. Konservatisme Akuntansi 

2.3.1. Definisi Konservatisme Akuntansi 

Dalam kondisi keragu-raguan, seorang manajer harus menerapkan prinsip 

akuntansi yang bersifat konservatif (Wardhani, 2008). Konservatisme merupakan 

prinsip yang paling mempengaruhi penilaian dalam akuntansi. Watts (2003) 

mendefinisikan konservatisme sebagai tindakan manajemen dengan lebih 

mengantisispasi tidak ada profit dan lebih cepat mengakui kerugian. Selain itu 

menurut Ahmed dan Duellman (2007) mengatakan bahwa konservatisme akan 

membatasi kerugian yang muncul dari keputusan investasi yang berkinerja buruk, 

sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Jadi konservatisme akuntansi itu mengukur aktiva dan laba dengan kehati-

hatian oleh karena aktivitas ekonomi bisnis yang dilingkupi suatu ketidakpastian 

yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga laporan keuangan 

tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan. Implikasi 

konsep konservatisme terhadap prinsip akuntansi yaitu akuntansi mengakui biaya 

atau kerugian yang kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui 

pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. 

Prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) memberikan fleksibilitas 

bagi manajemen dalam menentukan metode maupun estimasi akuntansi yang 

dapat digunakan. Fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer 

dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan 

perusahaan. Konservatisme akuntansi dari sudut pandang manajemen atau 

penyusunan laporan keuangan didefinisikan sebagai metode akuntansi berterima 
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umum yang melaporkan aktiva dengan nilai terendah, kewajiban dengan nilai 

tertinggi, menunda pengakuan pendapatan, serta mempercepat pengakuan biaya. 

Konservatisme akuntansi merupakan asimetri dalam permintaan verifikasi 

terhadap laba dan rugi. Dengan demikian semakin besar perbedaan tingkat 

verifikasi yang diminta terhadap laba dibandingkan terhadap rugi, maka semakin 

tinggi tingkat konservatisme akuntansi.Perbedaan tingkat interpretasi terhadap 

konservatisme dalam praktek akuntansi disebabkan oleh ketidakjelasan dalam 

mendefinisikan konservatisme. Perbedaan pengakuan terhadap kedua informasi 

laba menyebabkan asymetric timeliness karena perbedaan dalam merespon 

pengakuan laba. 

2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Menerapkan Prinsip  

Konservatisme Akuntansi 

Konservatisme memiliki beberapa faktor yang dapat digunakan oleh 

perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut bermanfaat 

untuk mengetahui metode mana yang baik digunakan untuk penyusunan laporan 

keuangan. Berdasarkan grand theory dalam penelitian ini, yaitu agency theory dan 

signaling theory, diikuti dengan alasan-alasan perusahaan menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi yaitu: 

1. Corporate Governance  

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mendefinisikan Corporate 

Governance dengan pencapaian keberhasilan usaha dan juga cara untuk 

memantau kinerja pencapaian sasaran keberhasilan usaha tersebut. Komite 

Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan GCG diperlukan untuk 
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mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan 

peraturan perundang-undangan. Salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan 

perusahaan adalah prinsip konservatisme akuntansi yaitu prinsip kehati-hatian 

dimana perusahaan lebih cepat mengakui kerugian atau beban dan menunda 

pengakuan laba atau pendapatan. Berikut ini proksi Corporate Governance yang 

diduga memiliki hubungan dengan konservatisme akuntansi: 

a. Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi 

dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris 

lain, da perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun 

kekeluargaan.Salah satu fungi utama dari komisaris indepeden terhadap 

kinerja manajemenperusahaan. Keberadaan komisaris dapat 

menyeimbangkan kekuatan pihakmanajemen (terutama CEO) dalam 

pengelolaan perusahaan melalui fungsimonitoringnya.Komisaris 

independen akan sangat membutuhkan informasi yang akuratdan 

berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi 

board ofdirectors (terutama komisaris independen) dalam menjalankan 

fungsi merekasebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor 

manajemen. Board ofdirectors yang kuat (board of directors yang 

didominasi oleh komisarisindependen) akan mensyaratkan informasi yang 

lebih berkualitas sehingga merekaakan cenderung untuk lebih 

menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif.Dilain pihak, board 

of directors yang didominasi oleh pihak internal atau board ofdirectors 
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yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan 

memberikankesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk 

menggunakan prinsip akuntansiyang lebih agresif /kurang konservatif 

(Ahmed dan Duellman, 2007). 

b. Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan komisaris merupakan elemen penting dari 

karakteristikdewan komisaris yang mempengaruhi tingkat konservatisme 

akuntansi. PenelitianIndrayati (2010) menunjukkan bahwa perusahaan 

yang memiliki dewan yangkuat sebagai mekanisme corporate governance 

mensyaratkan tingkatkonservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan 

dengan dewan yang lemah.Ukuran dewan komisaris yang tidak seimbang 

dengan ukuran dewandireksi akan menyebabkan komisaris mengalami 

kesulitan dalam berdiskusidengan dewan direksi dan mengawasi kinerja 

perusahaan. Dewan komisaris akanlebih menginginkan penerapan prinsip 

akuntansi yang konservatif untukmencegah perilaku yang menyimpang 

dari direksi dan manajer. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan 

menyebabkan tugas setiapanggota dewan komisaris menjadi lebih khusus 

karena terdapat komite-komiteyang lebih khusus dalam mengawasi 

perusahaan. Spesialisasi yang lebih besartersebut dapat menunjukkan 

pengawasan yang lebih efektif. Oleh sebab itu,diperlukan jumlah anggota 

dewan komisaris yang tepat dan sesuai dengankebutuhan perusahaan 

supaya proses monitoring lebih efektif. Sehingga semakinbesar ukuran 

dewan komisaris maka semakin besar kekuatan dari dewankomisaris 
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dalam melakukan pengawasan sehingga penggunaan akuntansi konservatif 

akan semakin tinggi pula. 

c. Kepemilikan manajerial 

Berdasarkan teori agensi klasik, semakinbesar kepemilikan oleh 

inside directors (komisaris yang terafiliasi/ komisaris diluarkomisaris 

independen) akan mengarahkan pada kesesuaian tujuan antara 

pihakmanajemen dengan pemegang saham. Namun, dilain pihak sebagai 

pemilik insidedirectors dapat mempergunakan kekuatan votingnya untuk 

melakukan ekspropriasiterhadap perusahaan. Kepemilikan oleh inside 

directors dan manajemen ini memiliki duapandangan yang berbeda. 

Kepemilikan oleh inside directors dan manajemen inidapat berperan 

sebagai fungsi monitoring dalam proses pelaporan keuangan, danjuga 

dapat menjadi faktor pendorong dilakukannya ekspropriasi terhadap 

pemegangsaham minoritas. Apabila inside directors dan manajemen 

menjalankan fungsimonitoringnya dengan baik, maka ia akan 

mensyaratkan informasi dari pelaporankeuangan yang memiliki kualitas 

tinggi sehinga mereka akan menuntut penggunaanprinsip konservatisme 

yang lebih tinggi pula. Namun, apabila kepemilikan mereka tersebut justru 

mendorong dilakukannya ekspropriasi terhadap perusahaan, makamereka 

akan lebih cenderung untuk menggunakan prinsip akuntansi yang 

lebihliberal (Bahaudin dan Provita, 2011). 

Menurut Lafond dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa 

konservatisme dalam pelaporan keuangan ini merupakan salahsatu 
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mekanisme dalam mengatasi permasalahan agensi ketika timbul 

pemisahanantara kepemilikan dan pengendalian. Mereka 

menghipotesiskan bahwa dengansemakin kecilnya kepemilikan manajerial 

maka permasalahan agensi yang munculakan semakin besar sehingga 

permintaan atas laporan yang bersifat konservatif akansemakin meningkat. 

Konsisten dengan hipotesa tersebut, mereka menemukanadanya hubungan 

yang negatif antara kepemilikan manajerial dengan konservatismeyang 

diukur dengan menggunakan ukuran asymmetric timeliness dari 

pengakuanlaba dan rugi. 

d. Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan oleh institusional merupakan mekanisme alternatif 

dari corporate governance. Dengan adanya kepemilikan saham oleh 

institusional yang tinggi ini maka pemegang saham dapat menggantikan 

atau memperkuat fungsi monitoring dari dewan dalam perusahaan. Selain 

itu kepemilikan institusional dapat mengendalikan dampak dariukuran 

perusahaan (Bahaudin dan Provita, 2011). Ukuran perusahaan akan 

mempengaruhi tingkat biaya politisyang dihadapi perusahaan sehingga 

akan mempengaruhi penggunaa prinsipakuntansi yang konservatif (Ahmed 

dan Duelmann, 2007). 

e. Kepemilikan Publik 

Proporsi saham publik yang besar akan memotivasi pihak 

manajemen untukmemaksimalkan praktek akuntabilitas manajemen 

perusahaan (Jan Purba, 2004).Meningkatnya proporsi kepemilikan publik 
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akan berpengaruh terhadap nilaiperusahaan yang menunjukkan bahwa 

perusahaan di Indonesia perlumemperbesar struktur kepemilikan publik 

untuk mendorong pihak manajemenperusahaan untuk lebih transparan. Hal 

ini yang mendorongperusahaan untuk melakukan akuntansi yang 

konservatif (Bahaudin dan Provita, 2011). 

f. Komite Audit 

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk 

memastikanbahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan 

prinsip akuntansiyang berlaku umum, struktur pengendalian internal 

perusahaan dilaksanakandengan baik, pelaksanaan audit internal dan 

eksternal dilaksanakan sesuai denganstandar audit yang berlaku, dan 

tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dengan 

adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka prosespelaporan 

keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Oleh karena 

itukeberadaan komite audit ini akan mendorong penggunaan prinsip 

konservatismeyang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan 

perusahaan (Bahaudin dan Provita, 2011). Komite audit iniakan 

meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan 

keuanganperusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme. 

2. Ukuran Perusahaan 

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori 

yaituperusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan 

perusahaankecil (small firm). Ukuran perusahaan akan mempengaruhi tingkat 
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biaya politis yang dihadapiperusahaan, sehingga akan mendorong manajemen 

untuk lebih menggunakanprinsip akuntansi konservatif (Ratna Wardhani,2008). 

3. Growth Opportunity 

Peluang tumbuh akan tercermin dalam tingginya potensi laba 

suatuperusahaan. Hal ini dapat memperbesar biaya dan risiko politik yang 

harusditanggung perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang sedang 

tumbuhcenderung melaporkan labanya secara konservatif agar dapat mengurangi 

biayadan risiko politik yang tinggi. Hal ini juga dilakuakan untuk mengurangi 

perhatianyang berlebihan dari regulator dan analis sekuritas. Widya (2005) 

menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi 

jugamemiliki motivasi untuk meminimalkan laba. Tingkat profitabilitas yang 

tinggidapat dibaca oleh pihak regulator dan pihak lain sebagai tingkat laba yang 

terlalutinggi dan memicu tuntutan tinggi bagi perusahaan atau bahkan 

menimbulkankecurigaan adanya monopoli. 

4. Cash Flow 

Laporan arus kas (cash flow statement) adalah laporan keuangan yang 

memperlihatkan pengaruh dari aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan, dan 

investasi perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam 

suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas. Di Indonesia, perusahaan 

diwajibkan menyusun arus kas pada tahun 1994 sesuai dengan persyaratan dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 2 paragraf 1), dan 

menyajikannya sebagai bagian integral dari laporan keuangan untuk setiap periode 

penyajian laporan keuangan. Kewajiban untuk melaporkan arus kas ini tentunya 
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didasarkan pada manfaat yang diharapkan dari laporan keuangan tersebut. Salah 

satunya menurut PSAK No. 2 paragraf 3 adalah meningkatkan daya banding 

pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh 

penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa 

yang sama. 

Arus kas diklasifikasikan menjadi tiga yaitu arus kas dari aktivitas operasi, 

arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan (Kieso, et 

al., 2011). 

a. Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama 

pendapatan perusahaan (revenue-producing activities) dan aktivitas lain 

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan (IAI, 

2010:2.2). 

b. Aktivitas Investasi 

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka 

panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas (IAI, 2010:2.2). 

“Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.“ (IAI, 2010:2.4). 

c. Aktivitas Pendanaan 

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan 
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(IAI, 2010:2.2). “Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari 

aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi 

klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal 

perusahaan.“ (IAI, 2010:2.5). 

Menurut Martani dan Dini (2010) operating cash flow berpengaruhpositif 

terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini dikarenakan tingginya operatingcash 

flow mengindikasikan kinerja yang baik dari perusahaan. Pada perusahaan 

yangmenerapkan konservatisme, operating cash flow akan membuat prediksi 

future cashflow yang lebih besar daripada perusahaan yang agresif. Dengan 

demikian, akanmenarik investor untuk berinvestasi, sehingga perusahaan akan 

lebih konservatifketika operating cash flow yang dihasilkan tinggi (Martani dan 

Dini, 2010). 

Ball dan Shivakumar (2005) berpendapat bahwa terdapat korelasi negatif 

antara akrual dengan cash flow pada periode berjalan meskipun terdapat 

perbedaan waktu pengakuan antara komponen akrual dan cash flow. Hal ini 

dikarenakan adanya cashflow dari aset tetap misalnya peralatan untuk proses 

produksi yang cenderung tetap, sehingga menghasilkan arus kas operasi yang 

tetap atau persisten. Dengan demikian, cash flow akan berkorelasi negatif dengan 

total akrual dan akan berkorelasi positif dengan tingkat konservatisme. 

5. Leverage 

Debt covenant hypothesis memprediksikanbahwa semakin tinggi jumlah 

utang atau pinjaman yang ingin diperoleh perusahaan,maka penyajian laporan 

keuangan menjadi tidak konservatif. Hal itu dikarenakan perusahaan ingin 
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menunjukkan kinerja yang baik padadebtholders, agar debtholders yakin bahwa 

keamanan dananya terjamin. Upayameyakinkan debtholders tersebut dilakukan 

dengan cara menaikkan nilai aset danlaba setinggi mungkin, serta menurunkan 

liabilitas dan beban. Tindakan-tindakantersebut mengakibatkan laporan keuangan 

menjadi kurang konservatif (Ardina, 2012). 

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan 

utangdari luar untuk membiayai perusahaan atau melakukan ekspansi. Leverage 

dapat digunakan untuk menjelaskan debt covenant hypothesis dapat dijelaskan 

oleh rasio leverage(Sari danAdhariani, 2009). Semakin tinggi rasio leverage 

menunjukkan semakin tinggi utangperusahaan. Debt covenant hypothesis 

menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlahutang yang ingin diperoleh perusahaan, 

maka perusahaan cenderung tidakkonservatif, sehingga semakin tinggi rasio 

leverage akan membuat pelaporankeuangan menjadi tidak konservatif.  

6. Investment Opportunity Set (IOS) 

Roychowdhury and Watts (2006) memberikan gambaran tentang 

hubungan antara Investment Opportunity Set (IOS) dan konservatisme akuntansi. 

Akuntansi secara tradisional tidak merespon perubahan nilai pertumbuhan dan 

aktiva tak berwujud perusahaan. Akuisisi dan perubahan nilai akibat penurunan 

nilai dari aktiva biasanya tidak dicatat kecuali secara eksternal diperoleh dan dapat 

diverifikasi (seperti goodwill manajer dan akuisisi). Konsekuensinya apabila 

terjadi penurunan nilai aset yang tidak dicatat, maka perusahaan tidak dapat 

mengakuinya. Hal ini mengarahkan perusahaan pada tingkat konservatisme yang 
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rendah terutama ketika nilai perusahaan dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan dan 

nilai aktiva tidak berwujud perusahaan. 

Lafond dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa investment 

opportunity set (IOS) merupakan faktor umum yang mempengaruhi hubungan 

antara kepemilikan manajerial dan assymetric timeliness dari laba sebagai proksi 

dari konservatisme. Konservatisme merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

untuk mengurangi adanya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham 

yang sangat potensial dipengaruhi oleh keputusan investasi. Peran manajer 

sebagai upaya untuk mengatasi masalah keagenan antara manajer dan pemegang 

saham akan dipengaruhi oleh variasi manajer dalam menetapkan investment 

opportunity set (IOS) secara konstan.Semakin besar investment opportunity set 

maka akan semakin besar market to book ratio sebagai proksi konservatisme 

akuntansi. Sebaliknya semakin kecil investment opportunity set maka akan 

semakin kecil pula market to book ratio sebagai proksi konservatisme akuntansi. 

Hal ini terjadi karena pasar bereaksi positif terhadap pertumbuhan perusahaan, 

sehingga harga saham meningkat. Harga saham ini akan meningkatkan nilai IOS 

yang berarti akan semakin besar pula market to book ratio yang merupakan proksi 

dari konservatisme akuntansiperusahaan. 

7. Risiko Litigasi 

Risiko litigasi berkaitan dengan posisi kreditor dan investor sebagai pihak 

eksternal. Investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan 

hukum. Risiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensi yang melekat pada 

perusahaan berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan 
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kreditor. Dalam rangka memperjuangkan hak-haknya, investor dapat saja 

melakukan litigasi atau tuntutan hukum karena informasi yang tersaji dalam 

laporan keuangan disajikan secara  overstatement. Untuk menghindari harapan 

yang berlebihan dari pemakai laporan keuangan tentang kondisi keuangan 

perusahaan, maka perusahaan menerapkan akuntansi yang konservatif (Juanda, 

2007). Peningkatan risiko litigasi akan diikuti dengan peningkatan penerapan 

konservatisme. Hal ini penting untuk mengurangi adanya risiko litigasi bagi 

perusahaan. 

8. Profitability 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

(Indrawati dan Suhendro, 2006). Rasio profitabilitas dianggap sebagai alat yang 

paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena rasio 

profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang 

sesuai dengan tingkat risiko.Wardhani (2008) menyatakan bahwa perusahaan 

yang lebih menguntungkan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi 

konservatif. 

Cheng (2005) menyatakan bahwa ROE merupakan salah satu factor yang 

mempengaruhi konservatisme akuntansi. Profitabilitydengan Return On 

Equity(ROE) perusahaan tinggi, maka jumlah laba ditahan akan meningkat dan 

menyebabkan pula peningkatan konservatisme akuntansi. Perusahaan dengan 

tingkat ROE yang tinggi mengindikasikan bahwa kompensasi keuangan yang 

diberikan oleh perusahaan pada pemegang saham tinggi dan hal ini membawa 
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kecenderungan yang tinggi bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi. 

9. Sales Growth (Pertumbuhan Penjualan) 

Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran pertumbuhan penjualan dari 

periode sebelumnya, Semakin tinggi sales growth mengindiksikan bahwa 

kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan semakin baik.Pertumbuhan penjualan 

(Sales Growth) akan mempengaruhi konservatisme melalui ukuran akrual dan 

nilai pasar (Ahmed dan Duellman, 2007).Pertumbuhan penjualan yang tinggi 

seringkali meningkatkan ekspektasi pasar terhadap arus kas di masa depan 

sehingga akan mempengaruhi konsevatisme pasar. Pertumbuhan perusahaan di 

masa mendatang menandakan bahwa perusahaan telah mencapai tingkat 

keuntungan yang tinggi. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan penjualan 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut semakin konservatif. 

10. Taxation 

Watts (2003) menyatakan bahwa penerapan akuntansi konservatif 

dilakukan dalam upaya memperkecil pajak penghasilan perusahaan. Manajemen 

perusahaan dapat memilih metode yang cenderung konservatif dalam rangka 

menekan biaya pajak sepanjang diperbolehkan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang berlaku. Ada peraturan yang diperbolehkan dalam standar 

akuntansi namun tidak diperbolehkan dalam perpajakan, seperti biaya sumbangan 

yang tidak boleh dibebankan dan harus dikoreksi. Meskipun demikian aspek 

perpajakan tetap menjadi pertimbangan manajemen perusahaan untuk menerpakan 

akuntansi konservatif. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti hanya mengambil empat variable 

independe yaitu Cash Flow, Company Growth, Profitability, dan Inevestment 

Opportunity Set (IOS). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

Faradillah (2010) dengan menggabungkan peneliti-peneliti konservatisme 

akuntansi terdahulu berdasarkan research gap. 

 

2.3.3. Standar Akuntansi Keuangan tentang Konservatisme Akuntansi 

Lasdi (2008) menyatakan bahwa beberapa metode berikut menunjukkan 

bahwa standar akuntansi yang berlaku mengijinkan manajer untuk memilih 

berbagai metode yang dapat diterapkan dalam kondisi/transaksi yang sama, 

sehingga memungkinkan perusahaan menggunakan metode yang dirasa paling 

tepat. Kebebasan memilih standar akuntansi dapat menghasilkan angka-angka 

yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akanmenyebabkan laba 

yang cenderung konservatif. Beberapa metode dan estimasiakuntansi dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ada yangmenyebabkan 

konservatisme diskresioner dan konservatisme non diskresionerdalam pelaporan 

keuangan adalah : 

1. PSAK No. 1 (Revisian 2009) mengatur ketentuan mengenai taksiranjumlah 

piutang yang tidak dapat ditagih dalam penyajian laporankeuangan, PSAK ini 

menyebutkan ada beberapa cara estimasikerugian piutang. 

2. PSAK No. 13 mengenai akuntansi untuk investasi, menyatakan bahwa 

biayadapat ditentukan berdasarkan First In First Out (FIFO), rerata 

tertimbang,atau Last In First Out (LIFO). Nilai pasar dapat ditentukan 
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berdasarkanportofolio agregat, dalam total atau menurut urutan kategori 

investasi, atau investasi individual, secara konsisten. 

3. PSAK No. 14 (Revisi 2008) memberikan kebijakan kepada manajemen 

untukmenghitung biaya persediaan dengan menggunakan rumus biayaFirst In 

FirstOut (FIFO), rerata tertimbang, atau Last In First Out (LIFO). Metode 

FIFO adalah perhitungan yang menghasilkan laba lebih besar daripada LIFO 

dan rata-rata tertimbang. Oleh karena itu, metode FIFO merupakan metode 

yang lebih optimis jika dibandingkan dengan metode LIFO yang 

menghasilkan laba yang lebih rendah. Karena laporan laba rugi fiskal hanya 

mengakui dua metode penyusutan yaitu metode FIFO dan rata-rata 

tertimbang maka metode rata-rata tertimbang merupakan metode yang paling 

konservatif (Deviyanti, 2012). Hal itu dikarenakan biaya persediaan akhir 

lebih kecil yang mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi besar 

sehingga laba yang dihasilkan menjadi kecil. 

4. PSAK No. 17 (1994) tentang akuntansi penyusutan yang diganti oleh PSAK 

No. 16 (Revisi 2007) mengenai aset tetap dan pilihan dalam menghitung 

biaya penyusutannya. Metode yang digunakan dipilihberdasarkan pola yang 

diharapkan atas manfaat ekonomis dan secarakonsisten digunakan dari 

periode ke periode kecuali terdapat perubahandalam pola yang diharapkan 

atas manfaat ekonomis aktiva tersebut.Metode penyusutan saldo menurun 

berganda ( double declining balance method) merupakan metode yang lebih 

konservatif jika dibandingkan dengan metode garis lurus (straight line 
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method). Hal ini karena metode saldo menurun berganda memiliki biaya yang 

lebih besar, sehingga angka laba yang tersaji menjadi rendah. 

5. PSAK No. 19 (Revisi 2009) untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aset 

tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada standar lainnya. 

Pernyataan ini juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tidak 

berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aset 

tidak berwujud. Jika periode amortisasi semakin pendek maka akuntansi yang 

diterapkan semakin konservatif, sebaliknya bila periode amortisasi semakin 

panjang maka semakin tidak konservatif. Periode amortisasi yang semakin 

pendek menyebabkan biaya amortisasi yang semakin besar pada tiap 

periodenya, sehingga berakibat pula pada laba yang menjadi kecil. 

6. PSAK No. 48 (Revisi 2009) tentang penurunan nilai aset dimana penurunan 

nilai aset merupakan rugi yang harus segera diakui dalam laporan laba rugi 

komprehensif. 

Contoh dari konservatisme akuntansi diskresioner adalahpengakuan laba 

tangguhan dari Microsoft yang berkaitan dengan penjualanpiranti lunak (Tong, 

2005). Pengakuan pendapatandidasarkan pada estimasi subyektif dari biaya 

ekspektasian untuk memberikanjasa upgrades dan customer support di masa 

depan, daripada mengakuiseluruh pendapatan penjualan piranti lunak dalam 

periode kini sebagaipenerimaan penjualan. Pendapatan yang kemudian diakui 

sebagai pendapatandalam periode berikutnya ketika upgrades dan customer 

support benar-benardirealisasikan. Adapun contoh konservatisme diskresioner 

menurut Prinsip AkuntansiBerterima Umum (PABU) meliputi: 
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1. PSAK No. 20. Standar ini selain mengatur kapitalisasi biaya riset 

danpengembangan, juga meminta pembebanan langsung biaya riset 

danpengembangan yang tidak memberikan manfaat ekonomis di masa 

depanpada periode terjadinya. Apabila biaya riset dan pengembangan diakui 

sebagai beban daripada sebagai aset, maka akuntansi yang diterapkan 

cenderung konservatif.  

2. PSAK No. 57 (Revisian 2009) memperkenankan perusahaan 

mengakuikewajiban estimasian tapi tidak memberikan peluang 

pengakuankemungkinan adanya aktiva estimasian. 

 

2.3.4. Dampak Laporan Keuangan Menggunakan Prinsip Konservatisme 

Akuntansi 

Teori sinyal menjelaskanbahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer 

untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui 

laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme 

yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah 

perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu 

pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak 

overstate. Dalam praktiknya, manajemen menerapkan kebijakan akuntansi 

konservatif dengan menghitung depresiasi yang tinggi yang akan menghasilkan 

laba rendah yang relatif permanen. Sehingga tidak mempunyai efek sementara 

terhadap penurunan laba yang akan berbalik pada masa yang akan datang. 
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Konservatisme akuntansi mencerminkan kebijakan akuntansi yang 

permanen. Secara empiris penelitian menunjukkan bahwa earnings yang 

berkualitas diperoleh jika manajemen menerapkan akuntansi konservatif secara 

konsisten tanpa adanya perubahan metode akuntansi atau perubahan estimasi. 

Penurunan laba dan aktiva bersih yang permanen yang ditunjukkan melalui 

laporan keuangan merupakan suatu sinyal positif dari manajemen kepada investor 

bahwa manajemen telah menerapkan prinsip konservatisme akuntansi untuk 

menghasilkan laba yang berkualitas. Laporan keuangan yang disusun secara 

konservatif akan menyajikan informasi mengenai nilai perusahaan, sehingga akan 

membantu investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan. 

 

2.3.5. Pengukuran Konservatisme 

Watts (2003) menyatakan dalam artikelnya yang berjudul “Conservatism 

in Accounting Part II: Evidence and Research Opportunities“, terdapat tiga 

ukuran konservatisme yaitu: 

1. Earnings/stock return relation measures , 

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset 

pada saat terjadinya perubahan baik perubahan atas rugi ataupun laba dalam nilai 

asset- stock return tetap berusaha untuk melaporkannya sesuai dengan waktunya. 

Asimetri pengakuan laba disebabkan karena salah satu definisi konservatisme 

menyebutkan bahwa kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan dan harus segera diakui sehingga mengakibatkan kabar buruk lebih 

cepat terefleksi dalam laba dibandingkan kabar baik.  
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2. Earnings/accrual measures 

Ukuran konservatisme yang kedua ini menggunakan akrual, yaitu selisih 

antara net income dan cash flow. Net income yang digunakan adalah net income 

sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan cash flow yang digunakan adalah 

cash flow operasional. Givoly dan Hayn (2002) melihat kecenderungan dari akun 

akrual selama beberapa tahun. Apabila terjadi akrual negative (net income lebih 

kecil daripada cash flow operasional) yang konsisten selama beberapa tahun, 

maka merupakan indikasi diterapkannya conservatism. Selain itu, Givoly 

membagi akrual menjadi dua, yaitu operating accrual yang merupakan jumlah 

akrual yang muncul dalam laporan keuangan sebagai hasil dari kegiatan 

operasional perusahaan dan nonoperating accrual yang merupakan jumlah akrual 

yang muncul diluar hasil kegiatan operasional perusahaan. 

3. Net asset measures. 

Ukuran ketiga yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme 

dalam laporan keuangan adalah nilai aktiva yang understatement dan kewajiban 

yang overstatement. Salah satu model pengukurannya yaitu dengan mengunakan 

market to bookratio yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku 

perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan 

akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih 

rendah dari nilai pasarnya. 
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2.4. CashFlow 

Laporan arus kas (cash flow statement) adalah laporan keuangan yang 

memperlihatkan pengaruh dari aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan, dan 

investasi perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam 

suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas. Di Indonesia, perusahaan 

diwajibkan menyusun arus kas pada tahun 1994 sesuai dengan persyaratan dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 2 paragraf 1), dan 

menyajikannya sebagai bagian integral dari laporan keuangan untuk setiap periode 

penyajian laporan keuangan. Kewajiban untuk melaporkan arus kas ini tentunya 

didasarkan pada manfaat yang diharapkan dari laporan keuangan tersebut. Salah 

satunya menurut PSAK No. 2 paragraf 3 adalah meningkatkan daya banding 

pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh 

penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa 

yang sama. 

Informasi dalam laporan arus kas akan membantu para investor, kreditor, 

dan pihak-pihak lainnya dalam menilai bermacam-macam aspek dari posisi 

keuangan perusahaan : 

1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. 

2. Kemampuan entitas untuk membagikan dividen dan memenuhi 

kewajibannya. 

3. Sebab-sebab perbedaan antara pendapatan bersih dan kas bersih yang 

disediakan (dipakai) oleh kegiatan operasi. 

4. Transaksi-transaksi pendanaan dan investasi kas selama periode tertentu. 
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Para pengguna laporan keuangan diharapkan dapat memanfaatkan 

informasi yang diperoleh dari laporan keuangan. Manfaat lain dari laporan arus 

kas, antara lain : 

1. Untuk memperkirakan aliran kas dimasa mendatang. Dalam banyak kasus, 

transaksi penerimaan kas dan pembayaran dapat dipakai sebagai dasar untuk 

memprediksi aliran kas dimasa mendatang. 

2.  Untuk mengevaluasi keputusan manajemen. Apabila manajemen membuat 

keputusan investasi yang benar, hal ini akan berdampak terhadap kesuksesan 

bisnis dimasa mendatang. Sebaliknya jika keputusan investasi salah, maka 

bisnis menjadi suram. Laporan arus kas yang melaporkan investasi 

perusahaan dalam gedung pabrik atau mesin akan memberikan informasi 

penggunaan dana yang akan berguna bagi investor dan kreditor untuk 

mengevaluasi keputusan manajemen tersebut. 

3. Untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada 

investor, dan membayar bunga kepada kreditor.Pemegang saham tertarik 

untuk menerima dividen atas investasi yang ditanamkan, dan kreditor 

berkepentingan atas dibayarnya bunga dan pokok pinjaman tepat pada 

waktunya. Laporan arus kas membantu investor dan kreditor untuk 

memprediksi apakah perusahaan dapat melakukan pembayaran tersebut. 

4. Untuk menunjukkan hubungan antara laba bersih yang dilaporkan dengan kas 

perusahaan pada bisnis perusahaan. 
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Arus kas diklasifikasikan menjadi tiga yaitu arus kas dari aktivitas operasi, 

arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan (Kieso, et 

al., 2011). 

1. Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilutama pendapatan 

perusahaan (revenue-producing activities) danaktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi danaktivitas pendanaan (IAI, 2010:2.2). IAI 

(2010:2.3), menyebutkan bahwa:“Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi merupakanindikator yang menentukan apakah kegiatan operasi 

perusahaan dapatmenghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman,memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividendan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumberpendanaan dari luar.” 

Arus kas dari aktivitas operasi seperti yang dinyatakan dalamSAK No.2 

paragraf 13 adalah sebagai berikut ini: 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. 

b. Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain. 

c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa 

d. Pembayaran kas kepada karyawan. 

e. Penerimaan kas dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransisehubungan 

dengan premi, klaim anuitas dan manfaat asuransilainnya. 

f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan, kecualijika 

dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitaspendanaan 

dan investasi. 
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g. Penerimaan dan pembayaran dari kontrak yang diadakan untuktujuan 

transaksi usaha dan perdagangan. 

2. Aktivitas Investasi 

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktivajangka panjang 

serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas(IAI, 2010:2.2).“Pengungkapan 

terpisah arus kas yang berasal dari aktivitasinvestasi perlu dilakukan sebab arus 

kas tersebut mencerminkanpenerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan 

sumber dayayang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas 

masadepan.“ (IAI, 2010:2.4). 

Arus kas dari aktivitas investasi seperti yang dinyatakan dalamSAK No.2 

paragraf 13 adalah sebagai berikut ini: 

a. Pembayaran kas untuk pembelian aktiva tetap, aktiva tidak berwujuddan 

aktiva jangka panjang lainnya, termasuk biaya pengembanganyang 

dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. 

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan,aktiva tidak 

berwujud dan aktiva jangka panjang lainnya. 

c. Uang muka pinjaman yang diberikan oleh pihak lain sertapelunasannya. 

d. Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forwardcontracts, 

option contracts, kecuali apabila kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai 

aktivitas pendanaan. 

3. Aktivitas Pendanaan 

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan (IAI, 2010:2.2). 
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“Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu 

dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan 

oleh para pemasok modal perusahaan.“ (IAI, 2010:2.5). 

Arus kas dari aktivitas pendanaan seperti yang dinyatakandalam SAK 

No.2 paragraf 13 adalah sebagai berikut ini: 

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. 

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menembus saham perusahaan. 

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, wesel, hipotek, dan penjualan lainya. 

d. Pelunasan pinjaman. 

e. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan. 

Menurut Martani dan Dini (2010) operating cash flow berpengaruhpositif 

terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini dikarenakan tingginya operatingcash 

flow mengindikasikan kinerja yang baik dari perusahaan. Pada perusahaan 

yangmenerapkan konservatisme, operating cash flow akan membuat prediksi 

future cashflow yang lebih besar daripada perusahaan yang agresif. Dengan 

demikian, akanmenarik investor untuk berinvestasi, sehingga perusahaan akan 

lebih konservatifketika operating cash flow yang dihasilkan tinggi (Martani dan 

Dini, 2010). 

Ball dan Shivakumar (2005) berpendapat bahwa terdapat korelasi 

negatifantara akrual dengancash flow pada periode berjalan meskipun terdapat 

perbedaan waktupengakuan antara komponen akrual dan cash flow. Hal ini 
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dikarenakan adanya cashflow dari aset tetap misalnya peralatan untuk proses 

produksi yang cenderung tetap,sehingga menghasilkan arus kas operasi yang tetap 

atau persisten. Dengan demikian,cash flow akan berkorelasi negatif dengan total 

akrual dan akan berkorelasi positifdengan tingkat konservatisme. 

 

2.5. Company Growth 

Pertumbuhan merupakan elemen yang terjadi dalam siklus perusahaan. 

Ukuran pertumbuhan dalam perusahaan tergantung dari kegiatan perusahaan. 

Pengertian pertumbuhan dalam manajemen keuangan pada umumnya 

menunjukkan peningkatan ukuran skala perusahaan. Biasanya dalam mengukur 

pertumbuhan dilakukan dengan menghitung input atau outputnya, yaitu dengan 

menggunakan ukuran fisik perusahaan, seperti luas tanah, gedung, peralatan 

kantor, dan aktiva tetap lainnya. Namun dalam mengukur pertumbuhan 

perusahaan yang menggunakan ukuran fisik perusahaan sulit untuk dibandingkan 

dengan perusahaan lain. Pengukuran yang paling dapat menggambarkan 

pertumbuhan perusahaan adalah pertumbuhan modal sendiri karena melalui 

pertumbuhan modal sendiri berarti telah melibatkan semua keputusan dalam 

fungsi manajemen keuangan, yaitu pertumbuhan yang diakibatkan oleh keputusan 

tentang investasi, keputusan tentang pendanaan dan kebijakan dividen.  

Menurut Rokhayati (2005) pertumbuhan perusahaan dapat direalisasi 

dalam beberapa bentuk, antara lain: 
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1. Pertumbuhan Penjualan. 

Merupakan gambaran pertumbuhan penjualan dari periode sebelumnya, 

Semakin tinggi sales growth mengindiksikan bahwa kegiatan operasi yang 

dilakukan perusahaan semakin baik. 

2. Pertumbuhan Laba 

Merupakan gambaran dari prosentase kenaikan laba atas jumlah laba pada 

tahun tertentu. Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mencapai 

peningkatan laba dari tahun ke tahun. 

3. Pertumbuhan Nilai Buku Ekuitas 

Merupakan gambaran dari prosentase kenaikan ekuitas dari periode 

sebelumnya. 

4. Pertumbuhan Aset  

Merupakan gambaran dari prosentase kenaikan jumlah aset dalam tiap 

periode. Semakin tinggi angka rasio, semakin besar peningkatan jumlah 

total aset yang dimiliki perusahaan. 

Pertumbuhan penjualan (Sales Growth) akan mempengaruhi 

konservatisme melalui ukuran akrual dan nilai pasar (Ahmed dan Duellman, 

2007).Pertumbuhan penjualan yang tinggi seringkali meningkatkan ekspektasi 

pasar terhadap arus kas di masa depan sehingga akan mempengaruhi 

konsevatisme pasar. Pertumbuhan perusahaan di masa mendatang menandakan 

bahwa perusahaan telah mencapai tingkat keuntungan yang tinggi.Sehingga 

semakin tinggi pertumbuhan penjualan mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut semakin konservatif. 
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2.6. Profitability 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

(Indrawati dan Suhendro, 2006). Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur efektifitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang 

ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan(Meythi,2007). 

Rasio profitabilitas dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil 

pelaksanaan operasi perusahaan, karena rasio profitabilitas merupakan alat 

pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. 

Wardhani (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih 

menguntungkan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi 

konservatif. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah 

keuntungan setelah bunga dan pajak. Rasio-rasio profitabilitas antara lainsebagai 

berikut ini. 

1. Gross Profit Margin (GPM), merupakan gambaran perbandingan 

antaralaba kotor dengan volume penjualan yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba kotor dari setiap nilai 

penjualan yangdilakukan. 

2. Operating Profit Margin, merupakan gambaran perbandingan antara 

tingkat laba operasi dengan volume penjualan. 

3. Net Profit Margin (NPM), rasio yang digunakan untuk mengukur 

lababersih sesudah pajak dibandingkan dengan volume 

penjualan.Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkankeuntungan atau tingkat laba bersih sebelum pajak 

dibandingkan denganpenjualan yang dicapai. 

4. Return On Investment (ROI), rasio yang menunjukkan 

kemampuanperusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dari 

aktivayang digunakan. 

5. Return On Equity (ROE), rasio yang digunakan untuk 

mengukurkemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi 

pemegangsaham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar 

kecilnya utangperusahaan, apabila proporsi utang semakin besar maka 

rasio ini jugasemakin besar. 

6. Return On Asset (ROA), merupakan gambaran perbandingan antara 

lababersih setelah pajak dengan total aktiva. 

7. Earning Power, rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuanperusahaan dalam memperoleh laba bersih sebelum pajak 

denganmenggunakan semua aktiva yang dimilikinya. 

Profitabilitydengan Return On Equity(ROE) perusahaan tinggi, maka 

jumlah laba ditahan akan meningkat dan menyebabkan pula peningkatan 

konservatisme akuntansi. Perusahaan dengan tingkat ROE yang tinggi 

mengindikasikan bahwa kompensasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan 

pada pemegang saham tinggi dan hal ini membawa kecenderungan yang tinggi 

bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. 
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2.7. Investment Opportunity Set (IOS) 

Pagalung (2003) menyatakan bahwa investment opportunity set (IOS) 

merupakan sekumpulan keputusan investasi dalam bentuk aktiva yang dimiliki 

dan opsi investasi masa depan, di mana nilai investment opportunity set (IOS) itu 

sendiri mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam melakukan investasi perusahaan 

harus memperhitungkan antara risiko dengan hasil yang diharapkan. Keputusan 

investasi akan memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Wijaya dan Juli, 2011). 

Perusahaan yang memiliki sejumlah kesempatan investasi, baik berwujud 

(tangible) maupun tidak berwujud (intangible) yang cukup prospektif akan 

memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kesempatan bertumbuh yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan 

yang sedikit memiliki kesempatan investasi. Menurut pendapat para ahli keuangan 

disebutkan bahwa suatu perusahaan memiliki peluang atau kesempatan untuk 

bertumbuh (mengalami pertumbuhan). Kesempatan perusahaan untuk bertumbuh 

tersebut dapat terlihat pada kesempatan investasi yang diproksikan dengan 

berbagai macam kombinasi nilai kesempatan investasi atau setkesempatan 

investasi (IOS). 

Chow,et al. (2006) menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat diukur 

dengan IOS. Dalam hal ini konsep nilai perusahaan adalah suatu kombinasi aktiva 

yang dimiliki (asset in place) dan kesempatan bertumbuh (growth opportunity). 

Pada tahapan siklus kehidupan perusahaan, proporsi kedua komponen itu juga 

berbeda. Pertumbuhan perusahaan yang dapat mengukur nilai perusahaan 
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merupakan suatu harapan yang diinginkan, baik oleh pihak internal perusahaan, 

yaitu manajemen maupun eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. 

Pertumbuhan ini diharapkan dapat memberikan aspek yang positif bagi 

perusahaan seperti adanya suatu kesempatan berinvestasi di perusahaan tersebut. 

Adam dan Goyal (2007) menyatakan bahwa IOS memiliki peran yang 

penting dalam kebijakan keuangan perusahaan. Kebijakan IOS akan berdampak 

pada aspek keuangan perusahaan seperti struktur modal perusahaan, kontrak 

utang, kebijakan dividen, kontrak kompensasi, dan kebijakan akuntansi 

perusahaan. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Semakin besar nilaiinvestment 

opportunity set maka akan semakin besar market to book ratio sebagai proksi 

konservatisme akuntansi. Sebaliknya semakin kecil investment opportunity set 

maka akan semakin kecil pula market to book ratio sebagai proksi konservatisme 

akuntansi. Hal ini terjadi karena pasar bereaksi positif terhadap pertumbuhan 

perusahaan, sehingga harga saham meningkat. Harga saham ini akan 

meningkatkan nilai IOS yang berarti akan semakin besar pula nilai market to book 

ratio  perusahaan. 

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2.1Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul penelitian Hasil Penelitian 

Cheng 

(2005) 

What Determines Residual 

Income? 

Returned on Equity (ROE) 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perusahaan dalam 

menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi. 

Widya 

(2005) 

Analisis Faktor-Faktor 

yangMempengaruhiPilihan 

PerusahaanTerhadap 

AkuntansiKonservatif 

1. Struktur kepemilikan 

mempengaruhi pilihan perusahaan 

terhadap konservatisme 

akuntansi. 

2. Political cost hypothesis 

berpengaruh 

terhadapkonservatisme akuntansi. 

3. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan perusahaan, maka 

akuntansi yangdiselenggarakan 

akan semakin konservatif. 

Lafond 

(2007) 

The Information Role of 

Conservatism 

IOS merupakan Faktor umum yang 

mempengaruhi hubungan antara 

kepemilikan manajerial dan 

assymetric timelines dari laba sebagai 

proksi dari konservatisme. 

Paek,et al. 

(2007) 

Accounting Conservatism, 

Earnings Persistance and 

Pricing Multiples on 

Earnings 

Perusahaan yang menerapkan prinsip 

akuntansi konservatisme akan 

mengakui biaya lebih cepat sehingga 

membuat laba saat ini menjadi rendah. 

Faradillah 

(2010) 

Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial dan Investment 

Opportunity Set (IOS) 

terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

1. Kepemilikan Manajerial tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. 

2. Investment Opportunity Set (IOS) 

berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Martani 

dan Dini 

(2010) 

The Influence of Operating 

Cash Flow and Investment 

Cash Flow to The 

Acounting Conservatism 

Measurement 

1. Operating Cash Flow dan 

Investment Cash Flow berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. 

2. Leverage tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi. 

3. Profitability (ROE) berpengaruh 

positif terhadap konservatisme 

akuntansi. 

4. Sales Growth tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi. 
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5. Size berpengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Sumber : Olahan Peneliti dari Berbagai Jurnal, 2013 

2.9. Kerangka Pemikiran 

Konservatisme merupakan prinsip yang paling mempengaruhi penilaian 

dalam akuntansi, karena itu konservatisme akuntansi sampai saat ini masih tetap 

memiliki peran penting dalam praktek akuntansi. Reaksi kehati-hatian terhadap 

ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam kondisi bisnis cukup layak untuk 

dipertimbangkan dan pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi 

manfaat yang terbaik bagi pemakai laporan keuangan. 

Laporan arus kas dari aktivitas operasi  merupakan indikator yang 

menentukan apakah operasi perusahaan dapat mengahasilkan arus kas yang cukup 

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru. Tingginya operatingcash flow 

mengindikasikan kinerja yang baik dari perusahaan. Pada perusahaan 

yangmenerapkan konservatisme, operating cash flow akan membuat prediksi 

future cashflow yang lebih besar daripada perusahaan yang agresif. Dengan 

demikian, akanmenarik investor untuk berinvestasi, sehingga perusahaan akan 

lebih konservatifketika operating cash flow yang dihasilkan tinggi (Martani dan 

Dini, 2010). 

Pertumbuhan penjualan akan mempengaruhi konservatisme melalui 

ukuran akrual dan nilai pasar (Ahmed dan Duellman, 2007).Pertumbuhan 

penjualan yang tinggi seringkali meningkatkan ekspektasi pasar terhadap arus kas 

di masa depan sehingga akan mempengaruhi konsevatisme pasar. Pertumbuhan 
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perusahaan di masa mendatang menandakan bahwa perusahaan telah mencapai 

tingkat keuntungan yang tinggi.Sehingga semakin tinggi pertumbuhan penjualan 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut semakin konservatif. 

Perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan memiliki 

kesempatan bersaing lebih baik dengan jenis perusahaan yang sama. Profitabilitas 

yang tinggi akan membuat perusahaan memiliki laba ditahan yang banyak yang 

mengindikasikan adanya penerapan prinsip konservatisme akuntansi. 

Profitabilitas perusahaan diukur dengan Return On Equity(ROE).Jika ROE 

perusahaan tinggi, maka jumlah laba ditahan akan meningkat dan menyebabkan 

pula peningkatan konservatisme akuntansi. Perusahaan dengan tingkat ROE yang 

tinggi mengindikasikan bahwa kompensasi keuangan yang diberikan oleh 

perusahaan pada pemegang saham tinggi dan hal ini membawa kecenderungan 

yang tinggi bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. 

Investment opportunity set yang semakin besarmaka akan menyebabkan 

semakin besar pulamarket to book ratio sebagai proksi konservatisme akuntansi. 

Sebaliknya semakin kecil investment opportunity set maka akan semakin kecil 

pula market to book ratio sebagai proksi konservatisme akuntansi. Hal ini terjadi 

karena pasar bereaksi positif terhadap pertumbuhan perusahaan, sehingga harga 

saham meningkat. Harga saham yang meningkat akan meningkatkan nilai IOS 

yang berarti akan semakin besar pula market to book rasioyang merupakan proksi 

dari konservatisme akuntansiperusahaan. 
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Gambar  2.1  Kerangka Pemikiran 

 

2.10. Pengembangan dan perumusan Hipotesis 

2.10.1. Pengaruh Cash Flow terhadap Konservatisme Akuntansi 

Laporan arus kas dapat menyediakan informasi tentang pertumbuhan 

perusahaan. Semakin besar peluang investasi bagi perusahaan ditunjukkan dari 

kemampuan perusahaan untuk menyediakan dana baik secara internal maupun 

eksternal maka semakin besarnya investasi yang dilakukan. Semakin persisten dan 

lancar arus kas keluar untuk investasi dan arus kas masuk dari pendapatan 

investasi, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan growth.  

Laporan arus kas dari aktivitas operasi  merupakan indikator yang 

menentukan apakah operasi perusahaan dapat mengahasilkan arus kas yang cukup 

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru. Tingginya operatingcash flow 

mengindikasikan kinerja yang baik dari perusahaan. Pada perusahaan 

Cash Flow 

H1 

H2 Company Growth 

Konservatisme 

Akuntansi H3 
Profitability 

H4 

Investment Opportunity Set (IOS) 
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yangmenerapkan konservatisme, operating cash flow akan membuat prediksi 

future cashflow yang lebih besar daripada perusahaan yang agresif. Dengan 

demikian, akanmenarik investor untuk berinvestasi, sehingga perusahaan akan 

lebih konservatifketika operating cash flow yang dihasilkan tinggi (Martani dan 

Dini, 2010). 

Hipotesis 1 

 H1  : Variabel Cash Flow (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap 

variabel Konservatisme Akuntansi (Y). 

 

2.10.2. Pengaruh Company Growth Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Pertumbuhan perusahaan (Company Growth) merupakan suatu harapan 

penting yang diinginkan oleh pihak internal perusahaan yaitu manajemen maupun 

eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Pertumbuhan diharapkan dapat 

memberikan aspek yang positif bagi perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat 

diukur dengan pertumubuhan penjualan, pertumbuhan laba, pertumbuhan nilai 

buku ekuitas, dan pertumbuhan asset. Dalam penelitian ini pertumbuhan 

perusahaan diukur pertumbuhan penjualan (Sales Growth)karena pertumbuhan 

penjualan akan mempengaruhi tingkat akrual pada perusahaan seperti persediaan, 

piutang, dll. Pertumbuhan penjualan akan mempengaruhi konservatisme melalui 

ukuran akrual dan nilai pasar (Ahmed dan Duellman, 2007).Pertumbuhan 

penjualan yang tinggi seringkali meningkatkan ekspektasi pasar terhadap arus kas 

di masa depan sehingga akan mempengaruhi konsevatisme pasar. Pertumbuhan 

perusahaan di masa mendatang menandakan bahwa perusahaan telah mencapai 
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tingkat keuntungan yang tinggi.Sehingga semakin tinggi pertumbuhan penjualan 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut semakin konservatif. 

Hipotesis 2 

 H2 :  Variabel Company Growth (X2) berpengaruh positif signifikan 

terhadap variabel Konservatisme Akuntansi (Y). 

 

2.10.3. Pengaruh Profitability Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan 

daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang memperoleh tingkat keuntungan 

yang tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru serta memperbesar 

investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya. 

Tingkat keuntungan yang tinggi menandakan pertumbuhan perusahaan pada masa 

mendatang. Lestari (2004) menyatakan bahwa profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan dengan 

profitabilitas yang lebih tinggi akan memiliki kesempatan bersaing lebih baik 

dengan jenis perusahaan yang sama.  

Profitabilitas yang tinggi memberikan sinyal mengenai pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang. Profitabilitas yang tinggi akan membuat 

perusahaan memiliki laba ditahan yang banyak yang mengindikasikan adanya 

penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Profitabilitas perusahaan digunakan 

sebagai variabel independen karena perusahaan yang memperoleh keuntungan 

lebih cenderung untuk menggunakan prinsip akuntansi konservatif (Wardhani, 

2008). Hal ini disebabkan perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif 
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akan mengakui biaya lebih cepat sehingga membuat laba saat ini menjadi rendah 

(Paek,et al., 2007).  

Perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan memiliki 

kesempatan bersaing lebih baik dengan jenis perusahaan yang sama. Profitabilitas 

perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Return On Equiity(ROE).Jika ROE 

perusahaan tinggi, maka jumlah laba ditahan akan meningkat dan menyebabkan 

pula peningkatan konservatisme akuntansi. Perusahaan dengan tingkat ROE yang 

tinggi mengindikasikan bahwa kompensasi keuangan yang diberikan oleh 

perusahaan pada pemegang saham tinggi dan hal ini membawa kecenderungan 

yang tinggi bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi 

Hipotesis 3 

H3 :Variabel Profitability (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap 

variabel Konservatisme Akuntansi (Y). 

 

2.10.4. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Konservatisme 

Akuntansi. 

Roychowdhury and Watts (2006) memberikan gambaran tentang 

hubungan antara Investment Opportunity Set (IOS) dan konservatisme akuntansi. 

Akuntansi secara tradisional tidak merespon perubahan nilai pertumbuhan dan 

aktiva tak berwujud perusahaan. Akuisisi dan perubahan nilai akibat penurunan 

nilai dari aktiva biasanya tidak dicatat kecuali secara eksternal diperoleh dan dapat 

diverifikasi (seperti goodwill manajer dan akuisisi). Konsekuensinya apabila 

terjadi penurunan nilai aset yang tidak dicatat, maka perusahaan tidak dapat 
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mengakuinya. Hal ini mengarahkan perusahaan pada tingkat konservatisme yang 

rendah terutama ketika nilai perusahaan dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan dan 

nilai aktiva tidak berwujud perusahaan. 

Lafond dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa investment 

opportunity set (IOS) merupakan faktor umum yang mempengaruhi hubungan 

antara kepemilikan manajerial dan assymetric timeliness dari laba sebagai proksi 

dari konservatisme. Konservatisme merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

untuk mengurangi adanya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham 

yang sangat potensial dipengaruhi oleh keputusan investasi. Peran manajer 

sebagai upaya untuk mengatasi masalah keagenan antara manajer dan pemegang 

saham akan dipengaruhi oleh variasi manajer dalam menetapkan investment 

opportunity set (IOS) secara konstan. 

Semakin besar investment opportunity set maka akan semakin besar 

market to book ratio sebagai proksi konservatisme akuntansi. Sebaliknya semakin 

kecil investment opportunity set maka akan semakin kecil pula market to book 

ratio sebagai proksi konservatisme akuntansi. Hal ini terjadi karena pasar bereaksi 

positif terhadap pertumbuhan perusahaan, sehingga harga saham meningkat. 

Harga saham ini akan meningkatkan nilai IOS yang berarti akan semakin besar 

pula market to book ratioyang merupakan proksi dari konservatisme 

akuntansiperusahaan. 

Hipotesis 4 : 

H4 : Variabel Investment Opportunity Set (X4) berpengaruh Positif 

signifikan terhadap variabel Konservatisme Akuntansi (Y). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan laporan keuangan dan 

dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dua periode terakhir yaitu 

tahun 2009-2010.  Untuk menjaga homogenitas data, maka penelitian ini hanya 

menggunakan perusahaan manufaktur. Data yang diambil dua periode untuk 

mengetahui perkembangan dari penerapan prinsip konservatisme akuntansi pada 

tahun 2009-2010. Data tersebut diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia 

Universitas Negeri Surakarta. 

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan laporan keuangan yang lengkapdan 

dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dengan sampel 

perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan 

keuangan dua periode terakhir perusahaan manufaktur yaitu tahun 2009-2010 

yang dipublikasikan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti 

menggunakan laporan keuangan dengan periode 2009-2010 untuk mengetahui 



61 
 

 
 

pertumbuhan dari penerapan prinsip konservatisme akuntansi pada perusahaan 

manufaktur. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki 

oleh populasi dan sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metodepurposivesampling, dengan 

kriteria sebagai berikut. 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Tidak de-listing selama tahun 2009-2010. 

3. Menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah. 

4. Menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember. 

5. Perusahaan dengan nilai market to book ratio lebih dari 1 

6. Memiliki data yang lengkap. 

Sampel dibatasi hanya pada perusahaan manufaktur dengan maksud untuk 

mengendalikan variabilitassifat aset perusahaan yang disebabkan oleh 

karakteristik industri (Wulandini dan Zulaikha, 2012). 

Tabel 3.1Prosedur Penentuan Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2009-2010 

147 

Perusahaan dengan nilai Market To Book Value 

kurang dari 1 periode 2009-2010 

(88) 

Perusahaan dengan data yang tidak lengkap (6) 

Perusahaan yang dijadikan sampel  53 

Sumber : Indonesian Capital Market Dorectory (ICMD), 2011 
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Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa jumlah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 147 

perusahaan.Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka diperoleh sampel 

penelitian berjumlah 53 perusahaan dari total populasi. Adapun perusahaan 

manufaktur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

 

3.3. Variabel Dependen 

3.3.1. Konservatisme Akuntansi (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. 

Konservatisme akuntansi menunjukkan sifat kehati-hatian perusahaan yang lebih 

cepat mengakui kerugian dan beban daripada keuntungan atau pendapatan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan market to book ratio dalam menghitung 

konservatisme yang mengacu pada penelitian Mutiarani (2008). Perusahaan 

dengan market to book ratio lebih besar dari 1 menunjukkan perusahaan 

menerapkan akuntansi konservatif. 

Konservatisme akuntansi diukur dengan pendekatan market to book 

ratio(MTB). 

MTB = 

 Keterangan : 

MTB : Market to Book Ratio, 

Price : Harga saham per lembar tahun t, dan 

EPS : Equity per Share. 

  Price     

EPS 
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3.4. Variabel Independen 

3.4.1. Cash Flow (X1) 

Laporan arus kas (cash flow statement) adalah laporan keuangan yang 

memperlihatkan pengaruh dari aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan, dan 

investasi perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam 

suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas. Dalam penelitian ini 

cash flow diukur dengan aktivitas kegiatan operasi. Dimana cash flow =arus kas 

bersih operasional perusahaan (operating cash flow). Penggunaan arus kas bersih 

aktivitas operasional sebagai ukuran cash flow dalam penelitian ini didasarkan 

pada alasan bahwa arus kasbersih aktivitas operasional merupakan jumlah kas 

bersih yangmampu disediakan atau digunakan oleh kegiatan operasional 

pokokperusahaan.Jumlah arus kas bersih ini memberikan gambaran tentang 

indikator yang menentukan apakah operasinya perusahaan dapat menghasilkan 

arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemempuan operasi 

perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar (IAI, 2010).  

Laporan arus kas dari aktivitas operasi  merupakan indikator yang 

menentukan apakah operasi perusahaan dapat mengahasilkan arus kas yang cukup 

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru. Arus kas dari aktivitas operasi 

terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan.Tingginya operatingcash flow mengindikasikan kinerja yang baik dari 
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perusahaan. Pada perusahaan yangmenerapkan konservatisme, operating cash 

flow akan membuat prediksi future cashflow yang lebih besar daripada perusahaan 

yang agresif. Dengan demikian, akanmenarik investor untuk berinvestasi, 

sehingga perusahaan akan lebih konservatifketika operating cash flow yang 

dihasilkan tinggi (Martani dan Dini, 2010). 

 

 

3.4.2. Company Growth (X2) 

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan size, yang dapat diproksikan dengan adanya peningkatan aktiva, 

ekuitas, laba dan penjualan. Alat ukur variabel pertumbuhan perusahaan dapat 

dilihat dari pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba, dan pertumbuhan operasi. 

Company Growth dalam penelitian ini diukur dengan pertumbuhan 

penjualan (Sales Growth). 

 Pertumbuhan Penjualan =  

 

Pertumbuhan penjualan akan mempengaruhi konservatisme melalui 

ukuran akrual dan nilai pasar (Ahmed dan Duellman, 2007).Pertumbuhan 

penjualan yang tinggi seringkali meningkatkan ekspektasi pasar terhadap arus kas 

di masa depan sehingga akan mempengaruhi konsevatisme pasar. Pertumbuhan 

perusahaan di masa mendatang menandakan bahwa perusahaan telah mencapai 

tingkat keuntungan yang tinggi.Sehingga semakin tinggi pertumbuhan penjualan 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut semakin konservatif. 

 

Total Penjualan Netot – Total Penjualan Netot-1 

            Total Penjualan Netot-1 
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3.4.3. Profitability (X3) 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba selama periode tertentu. Profitability suatu perusahaan dalam penelitian ini 

diukur denganReturn On Equity (ROE).ROEMerupakan gambaran perbandingan 

antara laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas perusahaan. Return On Equity 

(ROE) dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

ROE = 

 

 Penggunaan ROE untuk ukuran profitabilitas dalam penelitian ini 

dilandasi oleh alasan bahwa ROE memberi gambaran tentang kemampuan 

perusahaan dalam memberikan kompensasi keuangan pada penyedia pendanaan 

internal yaitu pemegang saham melalui ekuitas perusahaan (Subramanyam, 2005). 

Menurut Cheng (2005) ROE merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perusahaan dalam menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Jika ROE 

perusahaan tinggi, maka jumlah laba ditahan akan meningkat dan menyebabkan 

pula peningkatan konservatisme akuntansi. Perusahaan dengan tingkat ROE yang 

tinggi mengindikasikan bahwa kompensasi keuangan yang diberikan oleh 

perusahaan pada pemegang saham tinggi dan hal ini membawa kecenderungan 

yang tinggi bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi 

 

 

Laba Bersih Setelah Pajak 

          Total Ekuitas 
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3.4.4. Investment Opportunity Set (X4) 

Variabel independen ke empat dalam penelitian ini adalah investment 

opportunity set (IOS). Investment opportunity set (IOS) merupakan variabel yang 

menunjukkan keputusan investasi perusahaan. Kebijakan IOS akan berdampak 

pada aspek keuangan perusahaan seperti struktur modal perusahaan, kontrak 

utang, kebijakan dividen, kontrak kompensasi, dan kebijakan akuntansi 

perusahaan.Keputusan investasi tersebut dapat dilihat dari aspek growth 

opportunities yaitu keputusan investasi dengan basis aktiva tetap perusahaan yaitu 

penambahan atau pengurangan aktiva tetap perusahaan. Investment opportunity 

set (IOS) dinotasikan dengan rumus : 

 

IOS = 

Investment opportunity set yang semakin besarmaka akan menyebabkan 

semakin besar pulamarket to book ratio sebagai proksi konservatisme akuntansi. 

Sebaliknya semakin kecil investment opportunity set maka akan semakin kecil 

pula market to book ratio sebagai proksi konservatisme akuntansi. Hal ini terjadi 

karena pasar bereaksi positif terhadap pertumbuhan perusahaan, sehingga harga 

saham meningkat. Harga saham ini akan meningkatkan nilai IOS yang berarti 

akan semakin besar pula market to book rasioyang merupakan proksi dari 

konservatisme akuntansiperusahaan. 

 

Nilai buku aktiva tetap t - Nilai buku aktiva tetap  t-1 

Total Aset 
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Tabel 3.2  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

1 Konservatisme 

Akuntansi 

Seberapa luas perusahaan 

telah menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi 

dalam peyusunan laporan 

keuangan 

Market to book 

ratio 

Rasio 

2 Cash Flow laporan keuangan yang 

memperlihatkan pengaruh 

dari aktivitas-aktivitas 

operasi, pendanaan, dan 

investasi perusahaan 

terhadap arus kas selama 

periode akuntansi tertentu 

dalam suatu cara yang 

merekonsiliasi saldo awal 

dan akhir kas. 

Arus kas 

bersih aktivitas 

operasional 

perusahaan 

Rasio 

3 Company 

Growth 

kemampuan perusahaan 

untuk meningkatkan size, 

yang dapat diproksikan 

dengan adanya 

peningkatan aktiva, 

ekuitas, laba dan 

penjualan. 

Pertumbuhan 

penjualan 

Rasio 

4 Profitability kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu 

Return On 

Equity (ROE) 

Rasio 

 

 

5 Investment 

Opportunity 

Set (IOS) 

variabel yang 

menunjukkan keputusan 

investasi perusahaan 

 (Nilai buku 

aktiva tetap t - 

Nilai buku 

aktiva tetap  t-1)  

/ Total Aset 

Rasio 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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3.5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk 

angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah 

atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. 

2. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti 

sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber 

sepert Bursa Efek Indonesia (BEI), Biro Pusat Statistik (BPS), buku, 

laporan, jurnal, dan lain-lain. 

 

3.6. MetodePengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah dengan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunderdapat 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Biro Pusat Statistik (BPS), buku, 

laporan, jurnal, dan lain-lain.Jenis data penelitian ini adalah Data kuantitatif, yaitu 

data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data 

kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan 

matematika atau statistika. 
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3.7. Metode Analisis Data 

3.7.1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang 

distribusi data dalam penelitian ini. Statistik deskriptif meliputi mean, minimum, 

maximum serta standar deviasi yang bertujuan mengetahui distribusi data yang 

menjadi sampel penelitian.Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah 

terkecil data yang bersangkutan. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui 

jumlah terbesar data yang bersangkutan. Mean digunakan untuk mengetahui rata-

rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata serta untuk 

mengidentifikasikan dengan standar ukuran dari setiap variabel. Program SPSS 

16.0 for windows digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. 

 

3.7.2. Uji Prasarat 

3.7.2.1.Uji Normalitas Data  

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau 

distribusi normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat nilai 

signifikansi padauji One Sample Kolmogorov Smirnov. 

Uji One Sample Kolomogorov Smirnov digunakan untuk mengetahui 

distribusi residual data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, 

atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah residual terdistribusi 
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normal atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih 

dari 0,05 maka residual berdistribusi normal. 

 

3.7.2.2.Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian, 

maka harus dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji multikoliniaritas, 

heterokedastisitas, dan autokorelasi. 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

yang lainnya sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat 

tolerancevalue dan value-inflating factor (VIF). Nilai yang umum dipakai adalah 

tolerance value > 0,10 dan VIF < 10. Jika tolerance value > 0,10 dan VIF lebih 

dari 1 dan kurang dari 10maka model regresi tidak mengalami masalah 

multikolinieritas. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, dalam penelitian ini 

menggunakan Uji Glejser. Apabila nilai sig > 0,05 maka terjadi homokedastisitas 

dan ini yang seharusnya terjadi, namun jika sebaliknya nilai sig < 0,05 maka 

terdapat masalah heteroskedasitas. 
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3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW Test). Kriteria pengujiannya 

adalah sebagai berikut: 

1)  Jika 0 < d < dl, maka tidak terjadi autokorelasi positif 

2) jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak ada kepastian apakah terjadi autokorelasi 

positif atau tidak (ragu-ragu) 

3) Jika 4-dl < d < 4, maka tidak terjadi autokorelasi negatif 

4) Jika 4-du ≤ d ≤ 4-dl, maka tidak ada kepastian apakah terjadi autokorelasi 

negatif atau tidak (ragu-ragu) 

5) Jika du < d < 4-du, maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau 

negatif. 

  

3.7.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

liniarberganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua 

atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 

2011).Model ini dipakai karena variabel dependen dalam penelitian ini dalam 

bentuk skala rasio, demikian pula pada keempat variabel independen yang 
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merupakan skala rasio Model ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 

16 dan bertujuan untuk membuktikan hubungan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah cash flow, company 

growth, profitability, dan investment opportunity set. Sedangkan variabel 

dependen adalah konservatisme akuntansi. Adapun persamaan untuk menguji 

hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

KON = α + β1 CF + β2 CG + β3 PROB + β4 IOS + e 

Keterangan Notasi : 

KON = Konservatisme Akuntansi 

CG  = Company Growth 

CF  = Cash Flow 

PROB  = Prorfitability 

IOS  = Investment Opportunity Set 

α  =  Konstanta 

β1- β4  =  Koefisien Regresi 

e  =  Eror term, yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian 

 

3.7.4. Uji Hipotesis 

3.7.4.1.Pengujian Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 
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1. Jika signifikansi ≤ 0,05 dan Fhitung ≥ Ftabel artinya variabel Cash Flow 

(X1), Company Growth (X2), Profitability (X3), dan IOS (X4), secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Konservatisme 

Akuntansi (Y). 

2. Jika signifikansi > 0,05 dan Fhitung < Ftabel artinya variabel Cash Flow 

(X1), Company Growth (X2), Profitability (X3), dan IOS (X4), secara 

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Konservatisme Akuntansi (Y). 

 

3.7.4.2.Pengujian Koefisian DeterminasiR
2
 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk menguji goodness-fit dari 

model yang diregresi. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Hasil tersebut akan 

memberikan gambaran seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan 

variabel dependen. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Nilai AdjR
2
 menunjukkan seberapa besar variabel terikat dapat dijelaskan 

oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini berarti seberapa besar konservatisme 

akuntansi (Y) dapat diterangkan oleh kebijakan cash flow (X1), company growth 

(X2), profitability (X3), dan investment opportunity set (X4). Nilai R
2
 berkisar 

antara 0 dan 1. Semakin besar nilai R
2
 (semakin mendekati satu) semakin baik 

regresi itu, sebaliknya semakin mendekati 0 maka semakin variabel bebas secara 

keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel terikat. 
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3.7.4.3.Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Nilai t regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabelindependen 

terhadap variabel dependen. Pada pengujian menggunakanregresi linier berganda, 

t regresi dapat dilihat pada tabel variable in equation.Apabila nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 hal tersebutmenunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

antara variable independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kata lain 

pengujian hipotesis mengenai koefisien regresi parsial. Langkah-langkah uji t 

adalah: 

1. Rumuskan Hipotesis 

a. Pengujian pengaruh variabel Cash Flow (X1) terhadap variabel 

Konservatisme Akuntansi (Y). 

Ho: b1 = 0 : variabel Cash Flow (X1) secara individual tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

Konservatisme Akuntansi (Y). 

H1: b1 ≠ 0 : variabel Cash flow (X1) secara individual mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel 

Konservatisme Akuntansi (Y). 

b. Pengujian pengaruh variabel Company Growth (X2) terhadap variabel 

Konservatisme Akuntansi (Y). 
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Ho: b2 = 0 : variabel Company Growth (X2) secara individual tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

Konservatisme Akuntansi (Y). 

H2: b2 ≠ 0 : variabel Company Growth (X2) secara individual 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

variabel Konservatisme Akuntansi (Y). 

c. Pengujian pengaruh variabel Profitability (X3) terhadap variabel 

Konservatisme Akuntansi (Y). 

Ho: b3 = 0 : variabel Profitability (X3) secara individual tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

Konservatisme Akuntansi (Y). 

H3: b3 ≠ 0 : variabel Profitability (X3) secara individual mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel 

Konservatisme Akuntansi (Y). 

d. Pengujian pengaruh variabel IOS (X4) terhadap variabel Konservatisme 

Akuntansi (Y). 

Ho: b4 = 0 : variabel IOS (X4) secara individual tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Konservatisme 

Akuntansi(Y). 

H4: b4 ≠ 0 : variabel IOS (X4) secara individual mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel 

Konservatisme Akuntansi(Y). 
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2. Kriteria penolakan dan penerimaan Ho: 

Ho ditolak, menerima H1, H2, H3, dan H4 jika signifikansi ≤ 0,05 dan thitung 

≥ ttabel. 

Ho diterima, tolak H1, H2, H3, dan H4 jika signifikansi > 0,05 dan thitung< 

ttabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Data Penelitian 

4.1.2. Deskripsi Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan laporan keuangan yang 

lengkapdan dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dua periode 

terakhir perusahaan manufaktur yaitu tahun 2009-2010 yang dipublikasikan 

melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan 

manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur di Indonesia jumlahnya relatif 

besar dibanding dengan industri lainnya dengan kegiatan operasional bisnis yang 

kompleks, sehingga kemungkinan konflik kepentingan juga lebih besar. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini sebanyak 147 perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2010. Peneliti menggunakan laporan keuangan dengan 

periode 2009-2010 untuk mengetahui perkembangan dari penerapan prinsip 

konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki 

oleh populasi dan sampel yang diambil harus benar-benar mewakili 

populasi.Sampel dibatasi hanya pada perusahaan manufaktur dengan maksud 

untuk mengendalikan variabilitas sifat aset perusahaan yang disebabkan oleh 

karakteristik industri (Wulandini dan Zulaikha, 2012). Sampel dalam penelitian 
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ini diambil dengan metodepurposivesampling. Adapun syarat pemilihan sampel 

yaitu pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Kedua, tidak de-listing selama tahun 2009-2010. Ketiga, menerbitkan 

laporan keuangan dalam mata uang Rupiah. Keempat, menerbitkan laporan 

keuangan yang berakhir pada 31 Desember. Kelima, perusahaan dengan nilai 

market to book ratio lebih dari 1. Keenam, memiliki data yang lengkap. Pemilihan 

sampel berdasarkan kriteria-kriteria tersebut menghasilkan sampel sebanyak 53 

perusahaan yang dapat dilihat pada lampiran 1. Hasil penentuan sampel 

berdasarkan kriteria dapat dilihat pada tabel 3.1 halaman 52. 

Setelah semua data yang digunakan dalam penelitian ini terkumpul dari 

berbagai sumber yang ada, pada bab ini akan dibahas analisis data dan 

pembahasan dari hasil analisis tersebut. Dalam penelitian ini analisis ditentukan 

untuk mengetahui pengaruh cash flow, company growth, profitability, dan IOS 

terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansidi perusahaan manufaktur. 

Dalam proses penelitian ini dimulai dengan menganalisis data yang meliputi 

diagnosa model dengan pengujian asumsi klasik, regresi liniar berganda, serta 

menguji hipotesis dan diakhiri dengan pembahasan dari hasil penelitian. 

 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat distribusi data yang dijadikan 

sebagai sampel. Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk 

memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian meliputi nilai 
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minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Variabel yang diolah dalam 

penelitian ini yaitu cash flow, company growth, profitability, IOS, dan 

konservatisme akuntansi. Berikut ini hasil pengolahan dengan bantuan SPSS 16.0 

for windows dan penjelasan analisis deskriptif masing-masing variabel.  

 

Tabel 4. 1Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KON 53 -2.00 2.15 .2238 .67443 

CF 53 -545.39 21.96 -9.5742 75.15282 

CG 53 -80.86 60.90 -.7349 14.91927 

PROB 53 -20.91 2.55 -.5687 3.00529 

IOS 53 -136.27 42.76 -2.2781 20.35650 

Valid N (listwise) 53     

Sumber : Output SPSS 16.0, 2013 

Keterangan : 

KON        = Konservatisme Akuntansi 

CF            = Cash Flow 

CG           = Company Growth 

PROB      = Profitability 

IOS          = Investment Opportunity Set 
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4.2.1.1.Konservatisme Akuntansi 

Berikut ini merupakan deskripsi konservatisme akuntansi pada tahun 

2009-2010 secara keseluruhan. 

Tabel 4. 2Konservatisme Akuntansi 

Kelas Kriteia Frekuensi Presentase (%) 

-2,000 – 0,075 Konservatif 23 Perusahaan 43,4 

0,076 – 2,150 Sangat Konservatif 30 Perusahaan 56,6 

Total 53 Perusahaan 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

`Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 diketahui bahwa konservatisme 

akuntansimempunyai nilai tertinggi sebesar 2,150 dan terendah  -2,000. Nilai rata-

rata konservatisme akuntansi sebesar 0,223 dengan simpangan baku sebesar 

0,674. Hal ini dapat diartikan bahwa penyebaran data variabel ini berkisar antara 

0,223 dikurangi dengan 0,674 sampai dengan 0,223 ditambah dengan 0,674. 

Standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih besar dari mean, nilai standar 

deviasi yang lebih besar ini berarti terdapat kecenderungan mendekati rata-rata 

dan mengindikasikan bahwa varians data untuk konservatisme akuntansi tinggi. 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa perusahaan yang dijadikan sampel 

terdapat sebanyak 23 perusahaan (43,4%) yang konservatif dan sebanyak 30 

perusahaan (56,6%) perusahaan yang sangat konservatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar perusahaan yang dijadikan sampel sudah menerapkan 

prinsip konservatisme akuntansi dengan sangat baik. 
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Berdasarkan pada lampiran 2 diketahui bahwa nilai tertinggi 

konservatisme akuntansi 2,150 dimiliki oleh PT Indomobil Sukses Internasional 

berarti perusahaan tersebut segera mengakui biaya atau kerugian yang 

kemungkinan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang 

akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. Hal ini dapat dilihat dari 

besarnya laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tertentu. Nilai 

terendah konservatisme sebesar -2,000 dimiliki oleh PT Myoh Technology. Hal 

ini berarti perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang paling rendah dalam 

menerapkan prinsip akuntansi diantara 53 perusahaan manufaktur yang dijadikan 

sebagai sampel dalam penelitian ini. 

 

4.2.1.2.Cash Flow 

Tabel 4. 3Penurunan dan Kenaikan Cash Flow 

Data Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

< 0,00 Laporan arus kas turun 

dari tahun 2009-2010 

33 Perusahaan 62,3 

> 0,00 Laporan arus kas naik 

dari tahun 2009-2010 

20 Perusahaan 37,7 

Total 53 Perusahaan 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa cash flow mempunyai nilai 

tertinggi sebesar 21,96 dan terendah -545,39. Nilai rata-rata cash flow sebesar -

9,574 dan simpangan baku sebesar 75,152. Hal ini dapat diartikan bahwa 
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penyebaran data variabel ini berkisar antara -9,574 dikurangi dengan 75,152 

sampai dengan -9,574 ditambah dengan 75,152. Standar deviasi menunjukkan 

nilai yang lebih besar dari mean (75,152 > -9,574), nilai standar deviasi yang lebih 

besar ini berarti terdapat kecenderungan mendekati rata-rata dan mengindikasikan 

bahwa varians data untuk cash flow tinggi. Dilihat dari tabel 4.3 diketahui bahwa 

perusahaan yang mengalami kenaikan laporan arus kas dari aktivitas operasi 

sebanyak 20 perusahaan (37,7%) dari tahun 2009-2010. Sedangkan perusahaan 

yang mengalami penurunan laporan arus kas dari aktivitas operasi sebanyak 33 

perusahaan (62,3%) dari total perusahaan yang dijadikan sampel. 

Berdasarkan pada lampiran 3 diketahui bahwa nilai tertinggi cash 

flowsebesar 21,960 terlihat pada PT Darya Varia Laboratoria dan nilai terendah 

cash flow sebesar -545,390 dimiliki oleh PT Sorini Agro Asia Corporindo. 

Tingginya operatingcash flow mengindikasikan kinerja yang baik dari 

perusahaan. Pada perusahaan yangmenerapkan konservatisme, operating cash 

flow akan membuat prediksi future cashflow yang lebih besar daripada perusahaan 

yang agresif. Dengan demikian, akanmenarik investor untuk berinvestasi, 

sehingga perusahaan akan lebih konservatifketika operating cash flow yang 

dihasilkan tinggi (Martani dan Dini, 2010). 
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4.2.1.3.Company Growth 

Tabel 4.4Pertumbuhan Penjualan 

Data Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

≤ 0,00 Tidak Tumbuh 40 Perusahaan 75,47 

0,01 – 30,45 Tumbuh 12 Perusahaan 22,64 

30,46 – 60,90 Sangat Tumbuh 1   Perusahaan 1,89 

Total 53 Perusahaan 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa company growth mempunyai nilai 

tertinggi sebesar 60,900 dan nilai terendah sebesar -80,860. Nilai rata-rata 

company growth sebesar -0,734 dan simpangan baku sebesar 14,919. Hal ini dapat 

diartikan bahwa penyebaran data variabel ini berkisar antara -0,734 dikurangi 

dengan 14,919 sampai dengan -0,734 ditambah dengan 14,919. Standar deviasi 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari mean (14,919 > -0,734), nilai standar 

deviasi yang lebih besar ini berarti terdapat kecenderungan mendekati rata-rata 

dan mengindikasikan bahwa varians data untuk company growth tinggi.  

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa perusahaan yang tidak mengalami 

pertumbuhan penjualan sebanyak 40 perusahaan dari tahun 2009-2010, hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya data yang ≤ 0,00. Sedangkan perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan penjualan sebanyak 12 perusahaan. Dan perusahaan 

yang sangat tumbuh sebanyak 1 perusahaan dari total sampel. 
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Berdasarkan pada lampiran 4 diketahui bahwa nilai tertinggi company 

growth sebesar 60,900 terlihat pada PT Yanaprima Hastapersada. Sedangkan nilai 

terendah company growth sebesar –80,860 dimiliki oleh PT Astra Otoparts. 

Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka semakin 

meningkatkan ekspektasi pasar terhadap arus kas di masa depan sehingga akan 

mempengaruhi konsevatisme pasar. 

 

4.2.1.4.Profitability 

Tabel 4.5Profitability 

Kelas Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

(-20,91) – (-15,05) Sangat rendah 1 Perusahaan 1,89 

(-15,06) – (-9,20)  Rendah - - 

(-9,21) – (-3,35) Tinggi 1 Perusahaan 1,89 

(-3,36) – 2,55 Sangat tinggi 51 Perusahaan 96,22 

Total 53 Perusahaan 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwaprofitability mempunyai nilai 

tertinggi sebesar 2,55 dan nilai terendah sebesar -20,91. Nilai rata-rata company 

growth sebesar 0,568 dan simpangan baku sebesar 3,005. Hal ini dapat diartikan 

bahwa penyebaran data variabel ini berkisar antara 0,568 dikurangi dengan 3,005 

sampai dengan 0,568 ditambah dengan 3,005. Standar deviasi menunjukkan nilai 

yang lebih besar dari mean (3,005 > 0,568), nilai standar deviasi yang lebih besar 

ini berarti terdapat kecenderungan mendekati rata-rata dan mengindikasikan 
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bahwa varians data untuk profitability tinggi. Dari tabel 4.5 diketahui sebanyak 51 

perusahaan (96,22%) memiliki profitabilityyangsangat tinggi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kompensasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan 

pada pemegang saham tinggi dan hal ini membawa kecenderungan yang tinggi 

bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. 

Berdasarkan pada lampiran 4 diketahui bahwa nilai tertinggi profitability 

sebesar 2,550 terlihat pada PT Tunas Baru Lampung. Sedangkan nilai terendah 

profitability sebesar –20,910 dimiliki oleh PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia. 

Perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan memiliki kesempatan 

bersaing lebih baik dengan jenis perusahaan yang sama. Profitabilitas yang tinggi 

memberikan sinyal mengenai pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. 

Profitabilitas yang tinggi akan membuat perusahaan memiliki laba ditahan yang 

banyak dan membuat laba saat ini menjadi rendah sehingga perusahaan tersebut 

semakin konservatif. 

4.2.1.5.Investment Opportunity Set (IOS) 

Tabel 4. 6Investment Opportunity Set 

Kelas Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

(-136,27) – (-46,75) Rendah 1 Perusahaan 1,89 

(-46,76) – 42,76 Tinggi 52 Perusahaan 98,11 

Total 53 Perusahaan 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwaIOS mempunyai nilai tertinggi 

sebesar 42,760 dan nilai terendah sebesar -136,270. Nilai rata-rata investment 

opportunity set (IOS) sebesar -2,278 dan simpangan baku sebesar 20,356. Hal ini 

dapat diartikan bahwa penyebaran data variabel ini berkisar antara -2,278 

dikurangi dengan 20,356 sampai dengan -2,278 ditambah dengan 20,356. Standar 

deviasi menunjukkan nilai yang lebih besar dari mean (20,356 > -2,278), nilai 

standar deviasi yang lebih besar ini berarti terdapat kecenderungan mendekati 

rata-rata dan mengindikasikan bahwa varians data untuk IOS tinggi. Pada tabel 

4.6 dapat diketahui bahwa dari 53 perusahaan yang dijadikan sampel terdapat 52 

perusahaan memiliki IOS yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai 

perusahaan tinggi. 

Berdasarkan pada lampiran 5 diketahui bahwa nilai tertinggi IOS sebesar 

42,760 terlihat pada PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia. Sedangkan nilai 

terendah IOS sebesar –136,270 dimiliki oleh PT Myoh Technology. Investment 

opportunity set (IOS) yang semakin besar akan rawan dengan adanyapenurunan 

nilai aktiva terutama aktiva tidak berwujud yang tidak diakui. Hal ini 

menunjukkan hubungan positif antara investment opportunity set (IOS) dengan 

konservatisme akuntansi. 

 

4.2.2. Uji Prasarat 

4.2.2.1.Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Ghozali (2011) dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi 
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normal.Uji normalitas data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 

metode Kolmogorov-Smirnov terhadap data residual regresi dan dilakukan 

dengan program SPSS 16.0 for windows. Kriteria yang digunakan adalah dengan 

membandingkan nilai p yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah 

ditentukan yaitu 0,05. Agar berdistribusi normal maka variabel residual harus 

memiliki nilai signifikansi > 0,05. Hasil pengujian dengan metode ini dapat dilihat 

pada tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7Hasil Uji Normalitas 

 

  Standarlized 

Residual 

N 53 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .96076892 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .083 

Positive .083 

Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .605 

Asymp. Sig. (2-tailed) .857 

Sumber : Output SPSS 16.0, 2013 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa hasil uji normalitas masing-masing 

variabel terhadap nilai residual untuk jumlah sampel sebanyak53 perusahaan 

diperoleh nilai probabilitas (asymp. Sig.) sebesar 0,857 nilai tersebutlebih besar 

darinilai signifikansi 0,05. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa 

residual data terdistribusi secara normal p > 0,050 (0,857 > 0,050).  
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4.2.2.2.Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui parameter dalam model yang digunakan adalah baik, 

maka penelitian harus diuji mengenai asumsi klasik dari regresi model sehingga 

tidak terjadi penyimpangan terhadap asumsi multikoliniaritas, heteroskedastisitas, 

dan autokorelasi. Untuk menguji/mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik 

dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS 16 for windows. 

1. Uji Multikoliniaritas 

Uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terdapat korelasi diantara variabel bebas. Untuk menguji adanya multikoliniaritas 

yaitu dengan melihattolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). Suatu 

model regresi yang bebas multikoliniaritas jika mempunyai VIF disekitar angka 1, 

sedangkan batas VIF adalah 10 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1. 

Hasil pengujian multikoliniaritas dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8Hasil Uji Multikoliniaritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

CF 

CG 

PROB 

IOS 

0, 969 

0, 969 

0, 921 

0, 921 

1, 032 

1, 032 

1, 086 

1, 086 

Tidak Terjadi Multikoliniaritas 

Tidak Terjadi Multikoliniaritas 

Tidak Terjadi Multikoliniaritas 

Tidak Terjadi Multikoliniaritas 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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Hasil perhitungan nilai tolerance pada tabel 4.8 menunjukkan tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 (10%), yang 

berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai VIF 

juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada multikoliniaritas antar variabel 

independen dalam model regresi karena nilai VIF lebih dari 1 tetapi kurang dari 

10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikoliniaritas dalam model 

regresi yang digunakan. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Terjadinya heteroskedastisitas mempunyai arti bahwa terdapat varian yang 

tidak sama dalam kesalahan pengganggu. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan atau perbedaan varian 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedastisitas di dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser yaitu dengan 

cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Model 

regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Ada tidaknya heteroskedastisitas diketahui dengan melihat signifikansinya 

terhadap derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi < 0,05 maka mengandung 

heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 

4.9. 

 

 



90 
 

 
 

Tabel 4.9Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel thitung Sig. Keterangan 

CF 

CG 

PROB 

IOS 

1,100 

-0,138 

1,203 

0,479 

0,277 

0,891 

0,235 

0,634 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa tidak ada 

gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model 

dengan didasari hasil nilai signifikan. Hasil pengujian tersebut diketahui bahwa 

nilai signifikan masing-masing  variabel lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa masing-masing variabel tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Selain memenuhi asumsi normalitas, multikoliniaritas, dan 

heteroskedastisitas, model regresi dalam penelitian ini juga harus memenuhi 

asumsi autokorelasi. Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada hubungan antara anggota serangkaian data penelitian yang diuraikan menurut 

waktu (time series) dan ruang (cross section). Autokorelasi menggambarkan 

adanya korelasi berurutan antara unsur-unsur variabel gangguan (disturbance 

term) dalam suatu rangkaian data runtun waktu (time series). Untuk melihat 

adanya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-Watson (D-

W). Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.10. 
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Tabel 4.10Hasil Uji Autokorelasi 

Model D-W dL dU 4-dU Keterangan 

Nilai 1,866 1,400 1,723 2,277 Bebas autokorelasi 

Sumber : Hasil Pengolahan data 

Agar tidak terjadi auotokorelasi, maka hasil dari tabel 4.10 diperoleh nilai  

D-W berada diantara dU sampai 4-dU  atau 1,723 <D-W<2,277. Bila dilihat dari 

hasil pengujian pada tabel 4.10 maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada 

pengujian autokorelasi nilai D-W telah memenuhi syarat (1,723 <1,866<2,277). 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian autokorelasi dalam penelitian ini 

bebas dari masalah autokorelasi.  

 

4.2.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

liniarberganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui adanya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi 

liniar berganda dapat dilihat pada tabel 4.11. 
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Tabel 4.11Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandarlized 

Coefficients 

Standarlized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .287 .085  3.376 .001 

CF -.001 .001 -.132 -1.069 .291 

CG -.006 .006 -.133 -1.076 .287 

PROB .076 .029 .341 2.679 .010 

IOS .015 .004 .466 3.662 .001 

a. Dependent Variabel: KON 

Sumber : Output SPSS 16.0,2013 

    

Dari tabel 4.11 dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 0,287 - 0,001X1– 0,006X2 + 0,076X3 + 0,015X4 

Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Constant = 0,287 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan 

apabila Cash Flow(X1), Company Growth (X2), Profitability (X3), dan 

Investment Opportunity Set (X4)dianggap konstan atau bernilai 0, maka 

konservatisme akuntansi (Y) akan sebesar 0,287.  

2. Koefisien regresi Profitability (X3)sebesar 0,076 menunjukkan tanda positif, 

hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1% profitabilityyang diukur 

dengan ROE maka akan menaikan penerapan konservatisme sebesar 0,076 

dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 
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3. Koefisien regresi Investment Opportunity Set (X4)sebesar 0,015 menunjukkan 

tanda positif, hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan 1%investment 

opportunity setmaka akan menaikan penerapan konservatisme sebesar 0,015 

dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 

 

4.2.4. Uji Hipotesis 

Analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untak mengetahui ada 

tidaknya pengaruh cash flow, company growth, profitability, dan investment 

opportunity set (IOS) terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2010. Analisis ini dilakukan 

dengan menggunakan analisis regresi liniar berganda yang dilakukan dengan 

bantuan programSPSS 16.0 for windows. Tingkat signifikansi yang digunakan 

adalah 5%. Hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel 

independen cash flow, company growth, profitability, dan IOS terhadap 

konservatisme akuntansi. Uji F dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a. Tingkat Signifikansi F 

Uji statistik F ini dilakukan dengan melihat probability value. Apabila 

probability value ≤ 0,05 maka cash flow, company growth, profitability, dan 

IOS berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap 

konservatisme akuntansi perusahaan. Dan apabila probability value> 0,05 

maka cash flow, company growth, profitability, dan IOS tidak berpengaruh 



94 
 

 
 

secara simultan atau secara bersama-sama terhadap konservatisme akuntansi 

perusahaan. 

 

Tabel 4. 12Hasil uji signifikansi F 

 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 6.744 4 1.686 4.786 .002
a
 

Residual 16.908 48 .352   

Total 23.652 52    

a. Predictors: (Constant), IOS, CG, CF, PROB    

b. Dependent Variabel: KON     

Sumber : Output SPSS 16.0, 2013 

Berdasarkan tabel 4.12, diperoleh hasil signifikan sebesar 0,002. Nilai 

signifikan tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 

sebesar 0,05 (0,002 < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel 

independen cash flow, company growth, profitability, dan IOS berpengaruh 

secara simultan atau secara bersama-sama terhadap konservatisme akuntansi 

perusahaan. 

 

b. Membandingkan Fhitungdengan Ftabel 

Uji statistik F ini dilakukan dengan cara melihat nilai Fhitungterhadap 

Ftabel.Apabila Fhitung>Ftabel,maka cash flow, company growth, profitability, dan 

IOS berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap 

konservatisme akuntansi perusahaan. Apabila Fhitung<Ftabel, maka cash flow, 

company growth, profitability, dan IOS tidak berpengaruh secara simultan atau 
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secara bersama-sama terhadap konservatisme akuntansi perusahaan. Hasil dari 

uji signifikansi simultan (uji statistik F) dapat dilihat pada tabel 4.13. 

 

Tabel 4.13Hasil Uji F 

Variabel Fhitung Ftabel Kesimpulan 

CF, CG, PROB, IOS 4,786 2,565 Berpengaruh 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

Dari hasil uji F dengan SPSS 16.0 pada tabel 4.13 diperoleh Fhitung 

sebesar 4,786 dan nilai Ftabel sebesar 2,565. Dikarenakan nilai Fhitung> Ftabel 

(4,786  > 2,565), maka variabel independen (cash flow, company growth, 

profitability, dan IOS) secara simultan atau bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen (konservatisme akuntansi). Disamping 

itu dapat dinyatakan bahwa model regresi fit. 

 

2. Pengujian Koefisian DeterminasiR
2
 

Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Besarnya 

sumbangan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen secara 

simultan dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi simultan 

(adjustedR
2
).Untuk model regresi dengan variabel independen lebih dari dua 

koefisien determinasi menggunakan nilai adjusted R square. 
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Tabel 4.14Hasil Uji R
2
 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .534
a
 .285 .226 .59351 

a. Predictors: (Constant), IOS, CG, CF, PROB 

b. Dependent Variabel: KON 

Sumber : Output SPSS 16.0, 2013 

Hasil pengujian dengan analisis regresi berganda yang telah dilakukan 

dapat dilihat pada tabel 4.14. Dari hasil pengujian diperoleh nilai Adjusted 

R
2
sebesar 0,226. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 22,6% variasi dari 

konservatisme akuntansi dapat dijelaskan oleh variabel cash flow, company 

growth, profitability, dan IOS. Sedangkan sisanya sebesar 77,4% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model, seperti kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, 

komite audit dll. 

 

3. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Signifikansi-t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat kesignifikanan secara individu 

dari tiap-tiap variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian 

regresi digunakan pengujian dua arah (two tailed test) dengan menggunakan 

αsebesar 5% yang berarti bahwa tingkat keyakinan adalah sebesar 95%. Hasil dari 

uji-t yang telah dilakukan dengan bantuan SPSS16.0for windows  dapat dilihat 

pada tabel 4.15. 

 



97 
 

 
 

 

Tabel 4.15Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel Sig. Kesimpulan 

CF 

CG 

PROB 

IOS 

-1,069 

-1,076 

2,679 

3,662 

1,674 

1,674 

1,674 

1,674 

0,291 

0,287 

0,010 

0,001 

Ho diterima 

Ho diterima 

Ho ditolak 

Ho ditolak 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

a. Hasil uji hipotesis 1 (H1)  

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui hasil thitung variabel cash flowsebesar -

1,069 dan ttabel sebesar 1,674 dengan nilai signifikansi pengujian 0,291. 

Dikarenakan thitung lebih kecil dari ttabel(-1,069 <1.674) dan nilai signifikansi 

0,291> 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti cash flowtidak 

mempunyai pengaruh terhadap konservatisme akuntansi perusahaan.  

Hasil penelitian ini tidakkonsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Martani dan Dini (2010) yang menghipotesiskan bahwa aruskas dari 

aktivitas operasi akan berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi,hipotesis tersebut dibuktikan dengan hasil penelitiannya yang 

membuktikan bahwaarus kas dari aktivitas operasi berpengaruh positif 

terhadap konservatisme baikdengan ukuran akrual maupun market value. 

Tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmawati 
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(2010). Atmawati menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara cash flow dengan konservatisme akuntansi. 

b. Hasil uji hipotesis 2 (H2) 

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui hasil thitung variabel company 

growthsebesar -1,076 dan ttabel sebesar 1,674 dengan nilai signifikansi 

pengujian 0,287. Dikarenakan thitung lebih kecil dari ttabel (-1,076<1,647) dan 

nilai signifikansi 0,287> 0,05 maka H0 diterima dan H2 tidakterdukung secara 

statistik. Hal ini berarti company growth yang diukur dengan pertumbuhan 

penjualan tidak berpengaruh terhadap perubahan konservatisme akuntansi. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

Ahmed dan Deulman (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan 

akan mempengaruhi konservatisme melalui ukuran akrual dan nilai pasar. 

Tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrayati 

(2010) dan Martani dan dini (2010) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh 

antara pertumbuhan penjualan dengan konservatisme akuntansi.  

c. Hasil uji hipotesis 3 (H3) 

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui hasil thitung variabel 

Profitabilitysebesar 2,679 dan ttabel sebesar 1,674 dengan nilai signifikansi 

pengujian 0,010. Dikarenakan thitung lebih besar dari ttabel (2,679>1,674) dan 

nilai signifikansi 0,010< 0,050 maka H0 ditolak dan H3 terdukung secara 

statistik. Hal ini berarti profitabilityyang diukur dengan ROE berpengaruh 

positif terhadap konservatisme akuntansi. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan ROE menyebabkan peningkatan konservatisme akuntansi. Jika 
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ROE perusahaan tinggi, maka jumlah laba ditahan akan meningkat dan 

menyebabkan pula peningkatan konservatisme akuntansi. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Faradillah (2010). 

Tetapi penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wardhani 

(2008) dan Indrayati (2010). Wardhani dan Indrayati menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara profitability dengan konservatisme akuntansi. 

Selain itu Cheng (2005) menyatakan bahwa ROE merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi. 

 

d. Hasil uji hipotesis 4 (H4) 

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui hasil thitung variabelinvestment 

oportunity set (IOS)sebesar 3,662 dan ttabel sebesar 1,674 dengan nilai 

signifikansi pengujian 0,001. Dikarenakan thitung lebih besar dari ttabel 

(3,662>1,674) dan nilai signifikansi 0,001< 0,05 maka H0 ditolak dan H4 

terdukung secara statistik. Hal ini berarti IOS berpengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin 

besarIOS maka akan semakin besar market to book ratio sebagai proksi 

konservatisme. Hal ini terjadi karena pasar bereaksi positif terhadap 

pertumbuhan perusahaan, sehingga harga saham meningkat. Harga saham ini 

akan meningkat IOS yang berarti akan semakin besar pula nilai 

konservatisme akuntansi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan Lafond dan Roychowdhury (2007) dan Faradillah (2010), 
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yang menyatakan bahwa IOSberpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi.  

 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Pengaruh Variabel Independen Secara Simultan terhadap 

Konservatisme Akuntansi 

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa cash flow, company growth, 

profitability, dan IOS secara simultan berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. Apabila dilihat dari faktor yang diungkapkan maka cash flow, company 

growth, profitability, dan IOS merupakan faktor penunjang yang mempengaruhi 

konservatisme akuntansi sebesar 22,6%. Hal ini berarti cash flow, company 

growth, profitability, dan IOS dapat digunakan untuk memprediksi konservatisme 

akuntansi pada perusahaan manufaktur di BEI. Sedangkan sisanya sebesar 77,4% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian seperti kepemilikan 

manajerial, ukuran perusahaan, komite audit, dll. Semakin besar cash flow, 

company growth, profitability, dan IOS maka perusahaan akan lebih menerapkan 

prinsip konservatisme akuntansi.  

 

4.3.2. Pengaruh Cash Flow terhadap Konservatisme akuntansi 

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial cash flow tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi yang berarti Ho diterima dan H1 

ditolak. Ditolaknya hipotesis ini berdasarkan tabel 4.15, diduga karena sebanyak 
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33 perusahaan atau sebesar 62,3% dari total perusahaan yang dijadikan sampel 

mengalami penurunan jumlah laporan arus kas aktivitas operasi dari tahun 2009-

2010. Sedangkan perusahaan yang mengalami kenaikan laporan arus kas dari 

aktivitas operasi dari tahun 2009-2010 hanya 20 perusahaan atau sebesar 37,7%. 

Banyaknya sampel perusahaan yang mengalami penurunan arus kas dari aktivitas 

operasi dapat disebabkan oleh penggunaan kas untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan 

investasi. Penggunaan kas tersebut untuk memberikan kepercayaan kepada 

investor maupun kreditor. 

Ball dan Shivakumar (2005) berpendapat bahwa terdapat korelasi negatif 

antara akrual dengancash flow pada periode berjalan meskipun terdapat perbedaan 

waktupengakuan antara komponen akrual dan cash flow. Hal ini dikarenakan 

adanya cashflow dari aset tetap misalnya peralatan untuk proses produksi yang 

cenderung tetap,sehingga menghasilkan arus kas operasi yang tetap atau persisten. 

Dengan demikian,cash flow akan berkorelasi negatif dengan total akrual dan akan 

berkorelasi positif dengan tingkat konservatisme. 

Laporan arus kas dari aktivitas operasi  merupakan indikator yang 

menentukan apakah operasi perusahaan dapat mengahasilkan arus kas yang cukup 

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 

dividen, dan melakukan investasi baru. Tingginya operatingcash flow 

mengindikasikan kinerja yang baik dari perusahaan. Pada perusahaan 

yangmenerapkan konservatisme, operating cash flow akan membuat prediksi 

future cashflow yang lebih besar daripada perusahaan yang agresif. Dengan 
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demikian, akanmenarik investor untuk berinvestasi, sehingga perusahaan akan 

lebih konservatifketika operating cash flow yang dihasilkan tinggi (Martani dan 

Dini, 2010). 

Hasil penelitian ini tidakkonsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Martani dan Dini (2010) yang menghipotesiskan bahwa aruskas dari aktivitas 

operasi akan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi,hipotesis 

tersebut dibuktikan dengan hasil penelitiannya yang membuktikan bahwaarus kas 

dari aktivitas operasi berpengaruh positif terhadap konservatisme baikdengan 

ukuran akrual maupun market value. Tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Atmawati (2010). Atmawati menyatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara cash flow dengan konservatisme 

akuntansi. 

 

4.3.3. Pengaruh Company Growth terhadap Konservatisme Akuntansi 

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial company 

growth tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi yang berarti Ho 

diterima dan H2 ditolak. Berdasarkan tabel 4.15, ditolaknya hipotesis ini diduga 

karena terdapat sebanyak 40 perusahaan atau sebesar 75,47% yang tidak 

mengalami pertumbuhan penjualan dari tahun 2009-2010, sedangkan perusahaan 

yang mengalami pertumbuhan penjualan dari tahun 2009-2010 hanya 13 

perusahaan (24,53%) dari total sampel. Pertumbuhan penjualan akan 

mempengaruhi tingkat akrual pada perusahaan seperti persediaan dan piutang. 
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Semakin tinggi pertumbuhan penjualan mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut semakin konservatif. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

Ahmed dan Deulman (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan 

akan mempengaruhi konservatisme melalui ukuran akrual dan nilai pasar. Tetapi 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrayati (2010) dan 

Martani dan Dini (2010) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara 

pertumbuhan penjualan dengan konservatisme akuntansi. 

 

4.3.4. Pengaruh Profitabilityterhadap Konservatisme Akuntansi 

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial 

profitabilityberpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi yang berarti Ho 

ditolak dan H3 diterima. Pengaruh positif memberikan pengertian bahwa semakin 

tinggi tingkat ROE maka perusahaan cenderung konservatif. Jika ROE perusahaan 

tinggi, maka jumlah laba ditahan akan meningkat dan menyebabkan pula 

peningkatan konservatisme akuntansi. Perusahaan dengan tingkat ROE yang 

tinggi mengindikasikan bahwa kompensasi keuangan yang diberikan oleh 

perusahaan pada pemegang saham tinggi dan hal ini membawa kecenderungan 

yang tinggi bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi.  

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Faradillah (2010). 

Tetapi penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wardhani (2008) 

dan Indrayati (2010). Wardhani dan Indrayati menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara profitability dengan konservatisme akuntansi. Selain itu 
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Cheng (2005) menyatakan bahwa ROE merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. 

 

4.3.5. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial IOSberpengaruh 

positif terhadap konservatisme akuntansi yang berarti Ho ditolak dan H4 diterima. 

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisian regresi yang positif, hal tersebut 

mengidikasikan bahwa semakin besar investment opportunity set maka akan 

semakin besar market to book ratio sebagai proksi konservatisme akuntansi. 

Sebaliknya semakin kecil investment opportunity set maka akan semakin kecil 

pula market to book ratio sebagai proksi konservatisme akuntansi. Hal ini terjadi 

karena pasar bereaksi positif terhadap pertumbuhan perusahaan, sehingga harga 

saham meningkat. Harga saham ini akan meningkatkan nilai IOS yang berarti 

akan semakin besar pula nilai market to book ratio  perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Lafond 

dan Roychowdhury (2007). Lafond dan Roychowdhury menyatakan bahwa 

investment opportunity set (IOS) berasosiasi dalam hubungan antara assymetric 

timeliness sebagai proksi konservatisme. Selain itu penelitian ini juga mendukung 

penelitian Faradillah (2010) yang menyatakan bahwa IOSberpengaruh positif 

terhadap konservatisme akuntansi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 

pengaruh cash flow, company growth, profitability, dan investment opportunity set 

(IOS) terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian ini dilakukan terhadap 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan tahun 

2009-2010. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

persamaan regresi liniar berganda dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dari hasil analisis data yang dilakukan 

maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Cash Flowtidak mempunyai pengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

perusahaan.Hasil uji t menunjukkan thitung <ttabel(-1,069<1,674) dan nilai 

signifikansi 0,291 > 0,050.Dari hasil tersebut, maka hipotesis 1 tidak terdukung 

secara statistik.Hasil penelitian ini tidakkonsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Martani dan Dini (2010)yang membuktikanbahwa cash flow 

berhubungan positif terhadap konservatisme akuntansi. Tetapi penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmawati (2010). Atmawati 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara cash flow 

dengan konservatisme akuntansi. 

2. Company Growth yang diukur dengan pertumbuhan penjualan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan konservatisme 
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akuntansi.Dikarenakan thitung <ttabel (-1,076<1,647) dan nilai signifikansi 0,287> 

0,050, maka H2 tidakterdukung secara statistik. Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ahmed dan Deulman (2007) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan akan mempengaruhi konservatisme 

melalui ukuran akrual dan nilai pasar. Tetapi penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indrayati (2010) dan martani dan dini (2010) 

yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan 

dengan konservatisme akuntansi. 

3. Profitabilityyang diukur dengan ROE berpengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi. Hasil uji t menunjukkan thitung >ttabel (2,679>1,674) 

dan nilai signifikansi 0,010< 0,050 maka H3 terdukung secara statistik.Hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Faradillah (2010). Tetapi 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wardhani (2008) dan 

Indrayati (2010). Wardhani dan Indrayati menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara profitability dengan konservatisme akuntansi. Selain itu 

Cheng (2005) menyatakan bahwa ROE merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi. 

4. IOS berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Dikarenakan thitung 

>ttabel (3,662>1,674) dan nilai signifikansi 0,001< 0,050 maka H4 terdukung 

secara statistik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

Lafond dan Roychowdhury (2007) dan Faradillah (2010), yang menyatakan 

bahwa IOSberpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 
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5.2. Saran 

Penelitian di masa yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki 

keterbatasan-keterbatasan penelitian ini. Hal-hal yang mungkin dapat menjadi 

pertimbangan untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini variabel operating cash flow tidak berpengaruh 

terhadap penerapan konservatisme akuntansi yang diukur dengan market 

to book ratio. Hal ini dikarenakan sebanyak 62,3% dari total perusahaan 

yang dijadikan sampel mengalami penurunan jumlah laporan arus kas 

operasi dari tahun 2009-2010. Penurunan arus kas operasi ini akan 

berpengaruh terhadap nilai market to book ratio perusahaan. Oleh sebab 

itu, maka disarankan peneliti selanjutnya untuk menggunakan pengukuran 

lain dari konservatisme yaitu dengan menggunakan ukuran akrual seperti 

pada penelitian Ball dan Shivakumar (2005). 

2. Company growth yang diukur dengan sales growth tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini diduga karena terdapat 

sebanyak 75,47% perusahaan manufaktur yang dijadikan sebagai sampel 

tidak mengalami pertumbuhan penjualan dari tahun 2009-2010, sehingga 

akan berpengaruh terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi 

perusahaan.Pertumbuhan penjualan antara satu jenisindustri dengan jenis 

industri lain berbeda. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya disarankan 

menggunakan industri jenis lain untuk dijadikan sebagai sampel.  
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SAMPEL PENELITIAN 

No Nama Perusahaan No Nama Perusahaan 

1 PT  Akasha Wira International Tbk. 28 PT Resource Alam Indonesia Tbk. 

2 PT Cahaya Kalbar Tbk. 29 PT Alam Karya Unggul Tbk.  

3 PT. Delta Djakarta Tbk. 30 PT Leyand International Tbk.  

4 PT. Fast Food Indonesia Tbk. 31 PT Yanaprima Hastapersada Tbk. 

5 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 32 PT Holcim Indonesia Tbk. 

6 PT. Mayora Indah Tbk. 33 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

7 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 34 PT Semen Gresik Tbk. 

8  PT Pioneerindo Gourment International Tbk. 35 PT Gunawan Diajaya Steel Tbk. 

9 
PT Sinar Mas Agro Resources and 

Technology Tbk. 
36 PT Pelat Timah Nusantara Tbk. 

10 PT Tunas Baru Lampung Tbk. 37 PT Tira Austenite Tbk. 

11 
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. 
38 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 

12 PT Bentoel Internasional Investama Tbk. 39 PT Mitra Investindo Tbk.  

13 PT Gudang Garam Tbk. 40 PT Astra Graphia Tbk. 

14 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 41 PT Myoh Technology Tbk. 

15 PT Argo Pantes Tbk. 42 PT Astra International Tbk. 

16 PT Panasia Filament Inti Tbk. 43 PT Astra Otoparts Tbk. 

17 PT Apac Citra Centertex Tbk. 44 PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. 

18 PT Indo Acidatama Tbk. 45 PT Selamat Sempurna Tbk. 

19 PT Sepatu Bata Tbk. 46 PT United Tractor Tbk. 

20 PT Barito Pacific Tbk. 47 PT Darya Varia Laboratoria Tbk. 

21 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 48 PT Kalbe Farma Tbk. 

22 PT Kertas Bsuki Rachmat Indonesia Tbk. 49 PT Merck Tbk. 

23 PT AKR Corporindo Tbk. 50 PT Schering Plough Indonesia Tbk. 

24 PT Budi Acid Jaya Tbk. 51 PT Tempo Scan Pacific Tbk. 

25 PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 52 PT Mandom Indonesia Tbk. 

26 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 53 PT Unilever Indonesia Tbk. 

27 PT Ekadharma International Tbk. 
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PERHITUNGAN KONSERVATISME AKUNTANSI 

NO NAMA PERUSAHAAN 

KONSERVATISME 

AKUNTANSI KATEGORI 

2009 2010 Δ2009-2010 

1 PT  Akasha Wira International Tbk. 5,52  9,59  0,74  Sangat Konservatif 

2 PT Cahaya Kalbar Tbk. 1,47  1,06  (0,28) Konservatif 

3 PT. Delta Djakarta Tbk. 1,68  3,33  0,98  Sangat Konservatif 

4 PT. Fast Food Indonesia Tbk. 3,63  5,12  0,41  Sangat Konservatif 

5 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 3,07  2,55  (0,17) Konservatif 

6 PT. Mayora Indah Tbk. 2,18  4,14  0,90  Sangat Konservatif 

7 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 35,45  12,29  (0,65) Konservatif 

8  PT Pioneerindo Gourment International Tbk. 3,64  1,88  (0,48) Konservatif 

9 PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. 1,53  2,46  0,61  Sangat Konservatif 

10 PT Tunas Baru Lampung Tbk. 1,57  1,57  (0,01) Konservatif 

11 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. 1,40  2,69  0,92  Sangat Konservatif 

12 PT Bentoel Internasional Investama Tbk. 2,29  2,72  0,19  Sangat Konservatif 

13 PT Gudang Garam Tbk. 2,27  3,63  0,60  Sangat Konservatif 

14 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 4,36  12,08  1,77  Sangat Konservatif 

15 PT Argo Pantes Tbk. 11,93  2,06  (0,83) Konservatif 

16 PT Panasia Filament Inti Tbk. 10,87 3,13 (0,71) Konservatif 

17 PT Apac Citra Centertex Tbk. 3,25  1,58  (0,51) Konservatif 

18 PT Indo Acidatama Tbk. 1,02  1,58  0,55  Sangat Konservatif 

19 PT Sepatu BataTbk. 1,55  2,65  0,71  Sangat Konservatif 

20 PT Barito Pacific Tbk. 1,44  1,39  (0,03) Konservatif 

21 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 2,50  3,93  0,57  Sangat Konservatif 

22 PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 2,50  1,21  (0,52) Konservatif 

23 PT AKR Corporindo Tbk. 2,11  2,75  0,30  Sangat Konservatif 

24 PT Budi Acid Jaya Tbk. 1,11  1,09  (0,02) Konservatif 

25 PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 2,21  4,40  0,99  Sangat Konservatif 
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26 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 1,41  1,18  (0,17) Konservatif 

27 PT Ekadharma International Tbk. 1,01  1,34  0,32  Sangat Konservatif 

28 PT Resource Alam Indonesia Tbk. 3,65  3,02  (0,17) Konservatif 

29 PT Alam Karya Unggul Tbk.  1,76  2,02  0,14  Sangat Konservatif 

30 PT Leyand International Tbk.  2,48  2,26  (0,09) Konservatif 

31 PT Yanaprima Hastapersada Tbk. 3,03  3,45  0,14  Sangat Konservatif 

32 PT Holcim Indonesia Tbk. 3,58  2,53  (0,29) Konservatif 

33 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 4,72  4,49  (0,05) Konservatif 

34 PT Semen Gresik Tbk. 4,39  4,67  0,06  Konservatif 

35 PT Gunawan Diajaya Steel Tbk. 2,02  2,03  0,01  Konservatif 

36 PT Pelat Timah Nusantara Tbk. 1,57  2,23  0,42  Sangat Konservatif 

37 PT Tira Austenite Tbk. 1,30  1,13  (0,13) Konservatif 

38 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 6,84  3,36  (0,51) Konservatif 

39 PT Mitra Investindo Tbk.  5,00  3,86  (0,23) Konservatif 

40 PT Astra Graphia Tbk. 1,12  1,99  0,79  Sangat Konservatif 

41 PT Myoh Technology Tbk. 50,00  50,00 (2,00) Konservatif 

42 PT Astra International Tbk. 3,52  4,48  0,27  Sangat Konservatif 

43 PT Astra Otoparts Tbk. 1,38  2,79  1,02  Sangat Konservatif 

44 PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. 1,96  6,17  2,15  Sangat Konservatif 

45 PT Selamat Sempurna Tbk. 2,17  2,96  0,37  Sangat Konservatif 

46 PT United Tractor Tbk. 3,73  4,91  0,32  Sangat Konservatif 

47 PT Darya Varia Laboratoria Tbk. 1,54  2,05  0,32  Sangat Konservatif 

48 PT Kalbe Farma Tbk. 3,07  6,14  1,00  Sangat Konservatif 

49 PT Merck Tbk. 5,06  5,95  0,18  Sangat Konservatif 

50 PT Schering Plough Indonesia Tbk. 7,14  11,25  0,58  Sangat Konservatif 

51 PT Tempo Scan Pacific Tbk. 1,36  2,95  1,16  Sangat Konservatif 

52 PT Mandom Indonesia Tbk. 1,85  1,53  (0,17) Konservatif 

53 PT Unilever Indonesia Tbk. 22,78  31,13  0,37  Sangat Konservatif 
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PERHITUNGAN CASH FLOW 

NO NAMA PERUSAHAAN 
CASH FLOW 

KATEGORI 

2009 2010 Δ2009-2010 

1 PT  Akasha Wira International Tbk. 16.888.000.000  (29.748.000.000) (2,76) Turun 

2 PT Cahaya Kalbar Tbk. 104.682.614.940  (206.699.334.647) (2,97) Turun 

3 PT. Delta Djakarta Tbk. 169.345.237.000 31.742.557.000 (0,81) Turun 

4 PT. Fast Food Indonesia Tbk. 367.684.651.000  293.572.632.000  (0,20) Turun 

5 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 2.649.472.000.000  6.989.734.000.000  1,64  Naik 

6 PT. Mayora Indah Tbk. 446.429.845.710  238.253.946.429  (0,47) Turun 

7 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 526.980.000.000  320.056.000.000  (0,39) Turun 

8 
 PT Pioneerindo Gourment 

International Tbk. 18.916.704.246  26.372.738.748  0,39  Naik 

9 
PT Sinar Mas Agro Resources and 

Technology Tbk. 125.471.000.000  (224.478.000.000) (2,79) Turun 

10 PT Tunas Baru Lampung Tbk. (325.050.000.000) 380.782.000.000  (2,17) Turun 

11 
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. 15.687.936.541  263.881.302.428  15,82  Naik 

12 
PT Bentoel Internasional Investama 

Tbk. 53.572.000.000  563.862.000.000  9,53  Naik 

13 PT Gudang Garam Tbk. 1.387.254.000.000  2.872.197.000.000  1,07  Naik 

14 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 4.305.596.000.000  7.059.975.000.000  0,64  Naik 

15 PT Argo Pantes Tbk. (57.703.765.000) (8.368.304.000) (0,85) Turun 

16 PT Panasia Filament Inti Tbk. 43.555.528.238  66.205.816.723  0,52  Naik 

17 PT Apac Citra Centertex Tbk. (149.465.259.659) 53.503.179.824  (1,36) Turun 

18 PT Indo Acidatama Tbk. (26.580.923.000) 7.790.064.000  (1,29) Turun 

19 PT Sepatu BataTbk. 80.886.504.000  106.334.186.000  0,31  Naik 

20 PT Barito Pacific Tbk. 1.034.262.000.000  773.066.000.000  (0,25) Turun 

21 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 868.140.069.724  1.164.934.536.805  0,34  Naik 

22 
PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia 

Tbk. (19.809.974.302) (12.533.968.658) (0,37) Turun 

23 PT AKR Corporindo Tbk. 671.000.000.000  428.000.000.000  (0,36) Turun 
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24 PT Budi Acid Jaya Tbk. 296.909.000.000  157.306.000.000  (0,47) Turun 

25 PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 392.286.907  (213.557.240.000) (545,39) Turun 

26 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 20.281.483.012  279.191.566.362  12,77  Naik 

27 PT Ekadharma International Tbk. (5.568.259.218) 13.961.224.282  (3,51) Turun 

28 PT Resource Alam Indonesia Tbk. 61.643.903.707  185.301.580.705  2,01  Naik 

29 PT Alam Karya Unggul Tbk.  (239.116.246) (1.494.101.808) 5,25  Naik 

30 PT Leyand International Tbk.  31.526.603.715  85.788.226.497  1,72  Naik 

31 PT Yanaprima Hastapersada Tbk. 14.820.881.849  22.436.196.689  0,51  Naik 

32 PT Holcim Indonesia Tbk. 1.542.865.000.000  1.061.726.000.000  (0,31) Turun 

33 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 3.184.421.623.015  3.376.092.402.560  0,06  Naik 

34 PT Semen Gresik Tbk. 4.246.497.651.000 3.359.368.278.000 (0,21) 
Turun 

35 PT Gunawan Diajaya Steel Tbk. (54.402.082.152) (34.995.025.328) (0,36) 
Turun 

36 PT Pelat Timah Nusantara Tbk. 134.212.835.000  (45.853.651.000) (1,34) 
Turun 

37 PT Tira Austenite Tbk. 23.937.802.885  1.378.528.840  (0,94) 
Turun 

38 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. (39.887.174.962) 36.856.941.565  (1,92) 
Turun 

39 PT Mitra Investindo Tbk.  22.965.826.384 13.686.708.330 (0,98) 
Turun 

40 PT Astra Graphia Tbk. (109.530.265.409) 227.446.000.000  (3,08) 
Turun 

41 PT Myoh Technology Tbk. 57.964.639  257.276  (1,00) 
Turun 

42 PT Astra International Tbk. 11.335.000.000.000  2.907.000.000.000  (0,74) 
Turun 

43 PT Astra Otoparts Tbk. 578.745.000.000  374.748.000.000  (0,35) 
Turun 

44 
PT Indomobil Sukses Internasional 

Tbk. 772.183.790.258  (1.196.410.760.088) (2,55) 

Turun 

45 PT Selamat Sempurna Tbk. 268.070.416.818  151.302.099.412  (0,44) 
Turun 

46 PT United Tractor Tbk. (2.208.471.000.000) (90.100.000.000) (0,96) 
Turun 

47 PT Darya Varia Laboratoria Tbk. 5.688.757.000  130.614.145.000  21,96  
Turun 

48 PT Kalbe Farma Tbk. 1.363.583.440.601  1.253.907.863.696  (0,08) 
Turun 

49 PT Merck Tbk. 133.442.444.000  213.747.254.000  0,60  Naik 

50 PT Schering Plough Indonesia Tbk. (21.449.579.000) 1.065.765.000  (1,05) Turun 

51 PT Tempo Scan Pacific Tbk. 476.589.761.145  578.089.303.003  0,21  Naik 

52 PT Mandom Indonesia Tbk. 188.221.655.813  157.211.148.765  (0,16) Turun 

53 PT Unilever Indonesia Tbk. 3.280.710.000.000  3.619.189.000.000  0,10  Naik 
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PERHITUNGAN COMPANY GROWTH 

NO NAMA PERUSAHAAN 

KONSERVATISME 

AKUNTANSI 
KATEGORI 

2009 2010 Δ2009-2010 

1 PT  Akasha Wira International Tbk. 0,04  0,63  15,59  Tumbuh 

2 PT Cahaya Kalbar Tbk. (0,39) (0,40) 0,02  Tumbuh 

3 PT. Delta Djakarta Tbk. 0,10  (0,26) (3,62) Tidak Tumbuh 

4 PT. Fast Food Indonesia Tbk. 0,21  0,19  (0,12) Tidak Tumbuh 

5 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (0,04) 0,03  (1,74) Tidak Tumbuh 

6 PT. Mayora Indah Tbk. 0,22  0,51  1,30  Tumbuh 

7 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 0,22  0,11  (0,51) Tidak Tumbuh 

8  PT Pioneerindo Gourment International Tbk. 0,09  0,09  (0,03) Tidak Tumbuh 

9 PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (0,12) 0,43  (4,62) Tidak Tumbuh 

10 PT Tunas Baru Lampung Tbk. (0,30) 0,06  (1,20) Tidak Tumbuh 

11 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. 0,18  0,17  (0,10) Tidak Tumbuh 

12 PT Bentoel Internasional Investama Tbk. 0,22  0,23  0,03  Tumbuh 

13 PT Gudang Garam Tbk. 0,09  0,14  0,59  Tumbuh 

14 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 0,12  0,11  (0,09) Tidak Tumbuh 

15 PT Argo Pantes Tbk. (0,31) (0,12) (0,61) Tidak Tumbuh 

16 PT Panasia Filament Inti Tbk. (0,25) (0,89) 2,61  Tumbuh 

17 PT Apac Citra Centertex Tbk. (0,22) 0,16  (1,72) Tidak Tumbuh 

18 PT Indo Acidatama Tbk. 0,12  (0,03) (1,22) Tidak Tumbuh 

19 PT Sepatu BataTbk. (0,89) 0,08  (1,09) Tidak Tumbuh 

20 PT Barito Pacific Tbk. (0,21) 0,18  (1,83) Tidak Tumbuh 

21 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (0,10) 0,24  (3,46) Tidak Tumbuh 

22 PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. (0,32) (0,30) (0,07) Tidak Tumbuh 

23 PT AKR Corporindo Tbk. (0,05) 0,36  (7,67) Tidak Tumbuh 

24 PT Budi Acid Jaya Tbk. 0,15  0,19  0,30  Tumbuh 

25 PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. (0,01) 0,27  (19,40) Tidak Tumbuh 
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26 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. (0,17) 0,04  (1,25) Tidak Tumbuh 

27 PT Ekadharma International Tbk. 0,12  0,24  0,93  Tumbuh 

28 PT Resource Alam Indonesia Tbk. 0,20  1,38  5,86  Tumbuh 

29 PT Alam Karya Unggul Tbk.  (0,68) 0,15  (1,22) Tidak Tumbuh 

30 PT Leyand International Tbk.  0,48  0,13  (0,72) Tidak Tumbuh 

31 PT Yanaprima Hastapersada Tbk. 0,00  0,25  60,90  Sangat Tumbuh 

32 PT Holcim Indonesia Tbk. 0,11  0,00  (0,98) Tidak Tumbuh 

33 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 0,08  0,05  (0,35) Tidak Tumbuh 

34 PT Semen Gresik Tbk. 0,18  (0,00) (1,02) Tidak Tumbuh 

35 PT Gunawan Diajaya Steel Tbk. (0,46) 0,04  (1,09) Tidak Tumbuh 

36 PT Pelat Timah Nusantara Tbk. (0,19) 0,15  (1,79) Tidak Tumbuh 

37 PT Tira Austenite Tbk. (0,07) 0,13  (2,99) Tidak Tumbuh 

38 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. (0,13) 0,62  (5,62) Tidak Tumbuh 

39 PT Mitra Investindo Tbk.  (0,26) 0,25  (1,93) Tidak Tumbuh 

40 PT Astra Graphia Tbk. 0,30  0,17  (0,42) Tidak Tumbuh 

41 PT Myoh Technology Tbk. 0,17  (0,05) (1,29) Tidak Tumbuh 

42 PT Astra International Tbk. 0,02  0,32  20,20  Tumbuh 

43 PT Astra Otoparts Tbk. (0,00) 0,19  (80,86) Tidak Tumbuh 

44 PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (0,15) 0,58  (4,75) Tidak Tumbuh 

45 PT Selamat Sempurna Tbk. 0,02  0,14  7,75  Tumbuh 

46 PT United Tractor Tbk. 0,05  0,28  4,76  Tumbuh 

47 PT Darya Varia Laboratoria Tbk. 0,50  0,07  (0,86) Tidak Tumbuh 

48 PT Kalbe Farma Tbk. 0,15  0,13  (0,18) Tidak Tumbuh 

49 PT Merck Tbk. 0,18  0,06  (0,67) Tidak Tumbuh 

50 PT Schering Plough Indonesia Tbk. 0,40  (0,09) (1,22) Tidak Tumbuh 

51 PT Tempo Scan Pacific Tbk. 0,24  0,14  (0,41) Tidak Tumbuh 

52 PT Mandom Indonesia Tbk. 0,12  0,06  (0,53) Tidak Tumbuh 

53 PT Unilever Indonesia Tbk. 0,17  0,08  (0,54) Tidak Tumbuh 
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PERHITUNGAN PROFITABILITY 

NO NAMA PERUSAHAAN 

KONSERVATISME 

AKUNTANSI 
KATEGORI 

2009 2010 Δ2009-2010 

1 PT  Akasha Wira International Tbk. 23,92  31,70  0,33  Sangat tinggi 

2 PT Cahaya Kalbar Tbk. 16,42  9,57  (0,42) Sangat tinggi 

3 PT. Delta Djakarta Tbk. 21,43  24,16  0,13  Sangat tinggi 

4 PT. Fast Food Indonesia Tbk. 28,48  24,90  (0,13) Sangat tinggi 

5 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 20,44  17,59  (0,14) Sangat tinggi 

6 PT. Mayora Indah Tbk. 23,53  24,31  0,03  Sangat tinggi 

7 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 323,59  93,99  (0,71) Sangat tinggi 

8  PT Pioneerindo Gourment International Tbk. (64,14) (43,29) (0,33) Sangat tinggi 

9 PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. 15,61  21,62  0,39  Sangat tinggi 

10 PT Tunas Baru Lampung Tbk. 27,89  99,00  2,55  Sangat tinggi 

11 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. 5,13  8,25  0,61  Sangat tinggi 

12 PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (7,74) 10,27  (2,33) Sangat tinggi 

13 PT Gudang Garam Tbk. 18,88  19,56  0,04  Sangat tinggi 

14 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 48,63  62,87  0,29  Sangat tinggi 

15 PT Argo Pantes Tbk. (206,26) (59,00) (0,71) Sangat tinggi 

16 PT Panasia Filament Inti Tbk. 36,27  70,72  0,95  Sangat tinggi 

17 PT Apac Citra Centertex Tbk. 57,93  (161,43) (3,79) Tinggi 

18 PT Indo Acidatama Tbk. 11,62  4,31  (0,63) Sangat tinggi 

19 PT Sepatu BataTbk. 17,58  18,39  0,05  Sangat tinggi 

20 PT Barito Pacific Tbk. (8,69) 9,53  (2,10) Sangat tinggi 

21 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 17,46  15,63  (0,10) Sangat tinggi 

22 PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 3,85  (76,64) (20,91) Sangat rendah 

23 PT AKR Corporindo Tbk. 15,78  13,03  (0,17) Sangat tinggi 

24 PT Budi Acid Jaya Tbk. 19,68  6,05  (0,69) Sangat tinggi 

25 PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 23,41  9,07  (0,61) Sangat tinggi 
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26 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 6,61  12,21  0,85  Sangat tinggi 

27 PT Ekadharma International Tbk. 23,65  22,99  (0,03) Sangat tinggi 

28 PT Resource Alam Indonesia Tbk. 21,22  54,11  1,55  Sangat tinggi 

29 PT Alam Karya Unggul Tbk.  (29,03) (31,58) 0,09  Sangat tinggi 

30 PT Leyand International Tbk.  (2,91) 0,04  (1,01) Sangat tinggi 

31 PT Yanaprima Hastapersada Tbk. 14,99  16,11  0,07  Sangat tinggi 

32 PT Holcim Indonesia Tbk. 27,02  12,14  (0,55) Sangat tinggi 

33 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 25,72  24,66  (0,04) Sangat tinggi 

34 PT Semen Gresik Tbk. 32,26  30,26  (0,06) Sangat tinggi 

35 PT Gunawan Diajaya Steel Tbk. (31,64) 26,55  (1,84) Sangat tinggi 

36 PT Pelat Timah Nusantara Tbk. 9,82  15,30  0,56  Sangat tinggi 

37 PT Tira Austenite Tbk. 2,80  4,37  0,56  Sangat tinggi 

38 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. (18,28) (6,54) (0,64) Sangat tinggi 

39 PT Mitra Investindo Tbk.  31,23  19,88  (0,36) Sangat tinggi 

40 PT Astra Graphia Tbk. 17,57  25,36  0,44  Sangat tinggi 

41 PT Myoh Technology Tbk. (53,91) (39,13) (0,27) Sangat tinggi 

42 PT Astra International Tbk. 25,17  29,13  0,16  Sangat tinggi 

43 PT Astra Otoparts Tbk. 23,94  29,56  0,23  Sangat tinggi 

44 PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. 26,89  35,13  0,31  Sangat tinggi 

45 PT Selamat Sempurna Tbk. 26,69  28,96  0,09  Sangat tinggi 

46 PT United Tractor Tbk. 27,58  24,00  (0,13) Sangat tinggi 

47 PT Darya Varia Laboratoria Tbk. 13,02  17,31  0,33  Sangat tinggi 

48 PT Kalbe Farma Tbk. 21,55  23,94  0,11  Sangat tinggi 

49 PT Merck Tbk. 41,42  32,72  (0,21) Sangat tinggi 

50 PT Schering Plough Indonesia Tbk. 54,86  (66,35) (2,21) Sangat tinggi 

51 PT Tempo Scan Pacific Tbk. 14,94  18,77  0,26  Sangat tinggi 

52 PT Mandom Indonesia Tbk. 14,15  13,86  (0,02) Sangat tinggi 

53 PT Unilever Indonesia Tbk. 82,21  83,72  0,02  Sangat tinggi 
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PERHITUNGAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) 

NO NAMA PERUSAHAAN 

KONSERVATISME 

AKUNTANSI 
KATEGORI 

2009 2010 Δ2009-2010 

1 PT  Akasha Wira International Tbk. (0,08) 0,25  (4,10) Tinggi 

2 PT Cahaya Kalbar Tbk. (0,02) 0,02  (2,33) Tinggi 

3 PT. Delta Djakarta Tbk. (0,01) (0,01) (0,22) Tinggi 

4 PT. Fast Food Indonesia Tbk. 0,06  0,12  0,96  Tinggi 

5 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 0,05  (0,00) (1,09) Tinggi 

6 PT. Mayora Indah Tbk. 0,08  0,05  (0,38) Tinggi 

7 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 0,02  0,09  5,12  Tinggi 

8  PT Pioneerindo Gourment International Tbk. 0,03  0,14  4,01  Tinggi 

9 PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. 0,03  0,05  0,59  Tinggi 

10 PT Tunas Baru Lampung Tbk. 0,04  0,06  0,41  Tinggi 

11 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. 0,00  0,07  20,58  Tinggi 

12 PT Bentoel Internasional Investama Tbk. 0,08  0,01  (0,92) Tinggi 

13 PT Gudang Garam Tbk. 0,02  0,01  (0,62) Tinggi 

14 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (0,00) (0,01) 2,41  Tinggi 

15 PT Argo Pantes Tbk. (0,08) (0,04) (0,52) Tinggi 

16 PT Panasia Filament Inti Tbk. (0,07) (0,05) (0,24) Tinggi 

17 PT Apac Citra Centertex Tbk. (0,09) 0,05  (1,55) Tinggi 

18 PT Indo Acidatama Tbk. (0,03) (0,13) 3,42  Tinggi 

19 PT Sepatu BataTbk. 0,03  0,03  0,10  Tinggi 

20 PT Barito Pacific Tbk. (0,10) (0,02) (0,76) Tinggi 

21 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (0,01) 0,15  (15,75) Tinggi 

22 PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. (0,01) (0,45) 42,76  Tinggi 

23 PT AKR Corporindo Tbk. 0,12  0,04  (0,69) Tinggi 

24 PT Budi Acid Jaya Tbk. 0,05  0,04  (0,26) Tinggi 

25 PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 0,26  0,05  (0,79) Tinggi 
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26 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 0,01  0,01  0,45  Tinggi 

27 PT Ekadharma International Tbk. 0,34  0,04  (0,89) Tinggi 

28 PT Resource Alam Indonesia Tbk. 0,04  0,04  0,12  Tinggi 

29 PT Alam Karya Unggul Tbk.  (0,03) (0,14) 3,94  Tinggi 

30 PT Leyand International Tbk.  0,10  (0,06) (1,59) Tinggi 

31 PT Yanaprima Hastapersada Tbk. 0,03  0,03  (0,06) Tinggi 

32 PT Holcim Indonesia Tbk. (0,04) 0,23  (6,16) Tinggi 

33 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 0,01  (0,00) (1,53) Tinggi 

34 PT Semen Gresik Tbk. 0,09  0,22  1,39  Tinggi 

35 PT Gunawan Diajaya Steel Tbk. 0,05  (0,06) (2,13) Tinggi 

36 PT Pelat Timah Nusantara Tbk. 0,00  0,04  14,05  Tinggi 

37 PT Tira Austenite Tbk. (0,04) 0,03  (1,63) Tinggi 

38 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 0,27  (0,03) (1,13) Tinggi 

39 PT Mitra Investindo Tbk.  0,05  (0,08) (2,68) Tinggi 

40 PT Astra Graphia Tbk. (0,01) (0,01) (0,21) Tinggi 

41 PT Myoh Technology Tbk. (0,00) 0,57  (136,27) Rendah 

42 PT Astra International Tbk. 0,08  0,12  0,56  Tinggi 

43 PT Astra Otoparts Tbk. 0,08  0,16  0,84  Tinggi 

44 PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (0,05) 0,16  (4,42) Tinggi 

45 PT Selamat Sempurna Tbk. (0,01) 0,04  (5,38) Tinggi 

46 PT United Tractor Tbk. 0,10  0,06  (0,41) Tinggi 

47 PT Darya Varia Laboratoria Tbk. (0,00) 0,03  (12,65) Tinggi 

48 PT Kalbe Farma Tbk. 0,04  0,03  (0,19) Tinggi 

49 PT Merck Tbk. 0,03  0,04  0,14  Tinggi 

50 PT Schering Plough Indonesia Tbk. (0,02) 0,02  (2,03) Tinggi 

51 PT Tempo Scan Pacific Tbk. (0,00) 0,01  (13,17) Tinggi 

52 PT Mandom Indonesia Tbk. 0,02  0,00  (0,75) Tinggi 

53 PT Unilever Indonesia Tbk. 0,06  0,12  0,91  Tinggi 
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HASIL OUTPUT SPSS 

Tabel 6.1 

Deskriptif Variabel 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KON 53 -2.00 2.15 .2238 .67443 

CF 53 -545.39 21.96 -9.5742 75.15282 

CG 53 -80.86 60.90 -.7349 14.91927 

PROB 53 -20.91 2.55 -.5687 3.00529 

IOS 53 -136.27 42.76 -2.2781 20.35650 

Valid N (listwise) 53     

 

 

Tabel 6.2 

Deskriptif Variabel Konservatisme Akuntansi 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

KON 53 -2.00 2.15 11.86 .2238 .67443 

Valid N (listwise) 53      
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Tabel 6.3 

Deskriptif Variabel Cash Flow 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CF 53 -545.39 21.96 -9.5742 75.15282 

Valid N (listwise) 53     

 

 

Tabel 6.4 

Deskriptif Variabel Company Growth 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CG 53 -80.86 60.90 -.7349 14.91927 

Valid N (listwise) 53     

 

Tabel 6.5 

Deskriptif Variabel Profitability 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PROB 53 -20.91 2.55 -.5687 3.00529 

Valid N (listwise) 53     
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Tabel 6.6 

Deskriptif Variabel Investment Opportunity Set (IOS) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IOS 53 -136.27 42.76 -2.2781 20.35650 

Valid N (listwise) 53     

 

 

Gambar 6.1 Histogram 
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Gambar 6.2 P-P Plot Regression Standarlized 

 

Tabel 6.7 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Standarlized 
Residual 

N 53 

Normal Parameters
a
 

Mean .0000000 

Std. Deviation .96076892 

Most Extreme Differences 
Absolute .083 

Positive .083 

Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .605 

Asymp. Sig. (2-tailed) .857 

a. Test distribution is Normal.  
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Tabel 6.8 

Uji Multikoliniaritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandarlized 

Coefficients 

Standarlized 

Coefficients 

t Sig. 

Colliniarity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .287 .085  3.376 .001   

CF -.001 .001 -.132 -1.069 .291 .969 1.032 

CG -.006 .006 -.133 -1.076 .287 .969 1.032 

PROB .076 .029 .341 2.679 .010 .921 1.086 

IOS .015 .004 .466 3.662 .001 .921 1.086 

a. Dependent Variabel: KON       

 

Tabel 6.9 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandarlized Coefficients 

Standarlized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .453 .053  8.486 .000 

CF .001 .001 .157 1.100 .277 

CG .000 .004 -.020 -.138 .891 

PROB .022 .018 .176 1.203 .235 

IOS .001 .003 .070 .479 .634 

a. Dependent Variable: aresid     
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Tabel 6.10 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .534
a
 .285 .226 .59351 1.866 

a. Predictors: (Constant), IOS, CG, CF, PROB  

b. Dependent Variabel: KON   

Tabel 6.11 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.744 4 1.686 4.786 .002
a
 

Residual 16.908 48 .352   

Total 23.652 52    

a. Predictors: (Constant), IOS, CG, CF, PROB    

b. Dependent Variabel: KON     

Tabel 6.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .534
a
 .285 .226 .59351 

c. Predictors: (Constant), IOS, CG, CF, PROB 

d. Dependent Variabel: KON 
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Tabel 6.13 

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandarlized Coefficients 

Standarlized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .287 .085  3.376 .001 

CF -.001 .001 -.132 -1.069 .291 

CG -.006 .006 -.133 -1.076 .287 

PROB .076 .029 .341 2.679 .010 

IOS .015 .004 .466 3.662 .001 

a. Dependent Variabel: KON     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


